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Yayınevinin Notu: 

Elinizdeki bu kitap Hikmet Kıvılcımlı’nın sağlığında Tarihsel Maddecilik Yayınları 

tarafından 1970 yılında üç kitap halinde yayımlanmıştı. 

Derleniş Yayınları olarak biz ise, 1978 yılında üç kitabı bir araya getirdik. Bu üçüncü baskıda 

da aynı yöntemi uygulayarak Hikmet Kıvılcımlı’nın her üç kitabın bşanda dile getirdiği isteğini (bir 

anlamda vasiyetini) yerine getirdik. 

Şöyle diyordu Hikmet Kıvılcımlı: 

“Türkiye’de, en çok çorba edilen konu STRATEJİ, en çok atlanan konu TAKTİK, üzerine 

inceleme yapmayı, inceleme sonuçlarını incelerken, AYDINLIK ayrılmalarına da yer vermek zorunda 

kaldık. 

“STRATEJİ-TAKTİK konularını bir ön kitapta, asıl ELEŞTİRİ bölümünü ikinci kitapta 

sunmak istedik. Ancak, iki kitap bir arada çıksa 700-800 sayfalık bir cilt tutacaktı. Daha pratik 

olmak istedik, Yayınevimizin olanakları ve okuma kolaylığı, konunun anlaşılması ve bütünlüğe 

kavuşması açısından aşağıdaki plan dahilinde yayınlamak zorunda kaldık.” der ve üç kitabın 

planını verir. 

Kitabın bu Üçüncü Baskısı, 1970’ye yayımlanan ilk baskınının, bir anlamda tıpkıbasımıdır. 

Çünkü yapılan iş, ilk basımdaki basım hatalarını gidermek ve biçimcil bakımdan daha kolay okunur 

hale getirmekten ibarettir. 

İlk basıma göre, hepsi de biçimsel olan, farklılıklar şunlardır: 

Hikmet Kıvılcımlı’nın dili, elden geldiğince korunmuştur. Bununla birlikte, okuyucunun sözliğe 

başvurma ihtiyacını en aza indirmek amacıyla eskimiş sözcüklerde güncelleştirmeye gidilmiştir. 

Anlamın birebir karşılanmadığı durumlarda, bazen de anlatımdaki zenginliği yok etmemek için, 

kimi sözcükler aslı gibi bırakılmış; sözcüğün bugünkü anlamı köşeli parantez […] içinde belirtilmiştir. 

Dipnotlar bize ait olup geçtikleri sayfa altında ve birbirini izleyen rakamlarla verilmiştir. 

Derleniş Yayınları 



 

SUNUŞ 

Türkiye İşçi Sınıfı hepimizden er davrandı: Kılıcını ortaya attı. Her türlü “Devrimci” aydın 

gevezeliğine en kestirmeden keskin karşılığını bir vuruşta verdi. Artık sözün yeri kaldı mı? 

Aşağıdaki eleştiriyi beş-altı ay önceden beri yazmış, yayınlama olanağını bekliyorduk... Türkiye 

İşçi Sınıfı üstüne, bilir bilmez çok spekülasyonlar (düşünce hava oyunları) yapıldı. Biz Türkiye’nin 

Eneski Sosyalistleri, körün değneği gibi tek bir şey bellemiştik: “Başta İşçi Sınıfımız gelmek üzere”: 

İkinci Kurtuluş Savaşı (İkinci Kuvayimilliyecilik) olacaktı. Yeni Sosyalistlerimiz mutlak “Yeni” hele 

“Öztürkçe” söz etmek için “Hızlı” gitmeyi pek beğendiler. 27 Mayıs hepsinin gözlerini kamaştırmıştı. 

Soyut tartışmalar buradan doğdu. 

Türkiye İşçi Sınıfının sübjektif şartları mı, yoksa objektif şartları mı, tam mı değildi, eksik mi idi? 

Yahut Türkiye’de bir proletarya partisi değil, küçükburjuva partisi için bile önce Filipincil Demokrasi 

icazet verir miydi, yoksa ilkin Demokratik Devrim savaşı mı kazanılmalıydı? gibi sürü sepet 

ulemalıklar almış yürümüştü. Kimi aydın gençler arasında neredeyse kan gövdeyi götürecekti. 

Bu kitabın birinci ayrımında: Oportünizm konusunu inceledik: 

OPORTÜNİZM: Hem aşırı yalın, hem aşırı karmaşık, “kıldan ince kılıçtan keskin” bir sırat 

köprüsüdür. İnsan Oportünizmin sağından çokça kaçayım derken, bakarsınız solundan yakasını ve 

paçasını kurtaramaz. Oportünizmi bütün momentleriyle, anlarıyla her yanından kavramak, ona göre 

uyanık yatmak şarttır. Yoksa aşırıca sağdan sakınayım çabası farkına varılmaksızın insanı soldan “Kör 

Kuyu” içine kaydırıverir. 

Stalin’i mezarında niçin rahat bırakmamalı?.. 

Şunun için ki, yarım yüzyıldır Türkiye’de: “Bıyığını takan başımıza Stalin kesilmek” 

aktörlüğüne bayıldı ve bayılıyor. Bu gibiler, acıklı yahut gülünç komedyalarında hep bir şeyi 

unuttular, unutuyorlar. Birinci kitapçığın ikinci ayrımında ilkin o unutulanı anıyoruz. Sonra, şu 

lahmacun kadar meşhur edilen “Strateji” deyimini (ama taktik bütünlemesiyle) Sosyalist Literatüre 

sistemlice sokan kimse Stalin’dir. Niçin soktu? Nasıl soktu?.. Oraları kavranılmadıkça, Strateji adına 

anlaşılır olmak epey güçleşir. 

Ayrıca 2 Mart 1923 günlü: “Az olsun, öz olsun” yazısından sonra Lenin sustu. Kaç devrimci 

kuşağın Lenin Partisi ve Proletarya İktidarı üzerine Stalin bir oturdu, pir oturdu. Deliksiz otuz yıl, 

Abdülhamit tahtından indirildi, Stalin ölünceye değin kılına dokunmayı aklından geçireni cehenneme 

yolladı. Proletarya Diktatörlüğü demek sanki o yumuşak çizmeli, sert alaboz saçlı, çiçek bozuğu 

Gürcü demek oldu. 

Doğru muydu, yanlış mıydı? Konumuz o değil... Ne var ki biz, Bilimcil Sosyalizmi kuran ve 

önceden görüşlerin en yanılmazlarını veren Marks-Engels’lerin kaç kez aldandıklarını kıyasıya 

yazılarında sık sık okuduk. Emperyalizm çağının her karakteristiğini kendi ülkesinin orijinalitesiyle 

dünyanın alt-üstlükleri içinde şaşmaksızın çizen “Devrimler Kartalı” Lenin, her gün kendi 

kendisinde ve partisinde birçok yanlışları yakalar ve satranç tiryakiliğiyle göze batırmakta ısrar 

ederdi... Stalin ömür boyu beş yaşındaki çocuklara dek yanılmaz papalığını ezberletti. Kimin haddine 

düşmüş Stalin’in burnundan kıl koparmak? 

İşte bizim Babil artığı küçükburjuva sosyalisti “Altı Kulaç Bebe Ruhi’lerimiz” Stalin’in o hep en 

küçültücü yanına yani yanılmaz Rin Papa paranoidliğine tutkundular ve tutkunlaşıyorlar. Oysa bir 



insan yanılmazlık kuruntusuna düştü müydü artık ondan korkulurdu. Aslına bakılırsa Stalin’in 

yanılmaz görünüşü ancak ve yalnız Lenin’in metinlerini harfi harfine izleyebildiği ölçüde gerçeğe 

uygundu. Lenin olmasa, Stalin diye bir yaratık bulunamazdı. Jozif Visaryonaviç Çıkvaşvili adında bir 

Tiflis eskicisi kalırdı. Stalin olmasa, Lenin’in şahikalığından zerre eksilmezdi. 

Lenin ise yanılgı için şöyle der: 

“Çoğunlukla öyledirler, kabul edilmiş politika çizgisinin yanlış karakterde olduğuna kanı 

besleyen politika adamları, dönüşlerini gizlemeye, kütleştirmeye, falan veya filan gerekçeyi az 

çok kaçınılmaz “tasavvur” etmeye çabalarlar. İnsanın kendi siyasî yanılgısını mertçe ve 

dürüstçe itiraf etmesi bile kendi başına politik bir büyük eylemdir.” (Lenin, Pitirim Sarokin’in 

Kıymetli İtirafları, 20 Kasım 1918) 

Yanılgısını itiraf etmek “Mertliğine ve dürüstlüğüne” katlanamamak nerelere varır? 

En pisi pisine kişicil horoz dövüşlerine varır. 

Her sosyal olayın ekonomik temelden sınıf çelişkilerine çıktığı prensibine dayanan Bilimcil 

Sosyalizm düşüncesinde kişicil politika dövüşü olur mu? 

Olur. 

Hele kişiler her şeyi küçük dükkân temeline dayanan küçükburjuvaziden iseler: Kişi keçilikleri 

ve kişi domuzlukları Marksizm kadar güçlü bir sosyal düşünce ve davranış alanını bile yangın yerine 

çevirebilir hatta bu alan, yeryüzünün en büyük sosyal devrimini başarmış bir “Demir Disiplinli” parti, 

Lenin’in partisi de olsa domuzlukların ve hırlaşmaların sonu gelmeyebilir. 

Bunun en korkunç örneğini Lenin anlatır. 24 Kasım 1922 notlarında şöyle der: 

“Yakın bir gelecekte ayrılışmaya karşı garantileşmek üzere kenetleşmekten söz etmek 

istiyorum ve burada sırf kişicil düzende bir sıra düşünceleri incelemeyi öneriyorum. 

“Bu bakımdan, kenetleşme probleminde esas nokta, Merkez Komite üyeleri arasında Stalin 

ve Trotski gibilerin bulunuşunda toplanıyor kanısındayım. Stalin’le Trotski arasında bulunan 

ilişkiler, bence önlenilmesi mümkün (sakınılabilecek) olan o ayrılışma tehlikesinin belli 

başlısıdır”. 

Yukarıki mektup Kongreye yazılırken: Stalin henüz adı işitilmedik bir çömezdi; Trotski, Merkez 

Komite’ye karşı ikide bir idareci zart zurtları çıkaran bir kendini beğenmişti. Sonra giderek o kişicil 

çekişmenin hangi trajedilere vardığını bugün bilmeyen kalmasa gerektir. O trajedilerin baş aktörü daha 

yuvasını yapınırken, Lenin onu kulağından yakalamış ve şöyle teşhir etmişti: 

“Stalin Yoldaş Genel Sekreter olur olmaz, elleri arasına sınırsız bir iktidar yoğunlaştırdı ve 

ben onun bu iktidarı her zaman yeterli bir itina ve ihtiyatla (önünü ardını düşünerek) 

kullanabileceğinden emin değilim.” (24 Kasım 1922) 

“Stalin çok hoyrattır ve bu kusur bizim ortamımızda ve biz Bilimcil Sosyalistler arasında 

pekâlâ tahammül edilebilir olan bu kusur, Genel Sekreterlik görevleri içinde artık dayanılır 

olmaktan çıkmıştır.” (25 Kasım 1922) 

Demek kişinin mevki hırsı ve hoyratlığı: Sorumluluk durumu arttıkça tehlikesi de artan bir felâketli 

aykırılıktır. Çünkü burjuvazi en çok o kanaldan sosyalizmin içine en yangıncı kundaklarını sokar. 



“Merkez Komitesinin kenetleşmesinden söz ettiğim zaman, kafamda hep ayrılışmaya (nifaka) 

karşı alınacak tedbirleri geçiriyorum. Çünkü, iyi anlaşılan, Ruskaya Misl’in ak bekçisi (Gort 

Blan’ı) (Sanırım C. C. Oldenburg), bu adamların Sovyetler Birliğine karşı giriştikleri savaşta, o 

ak bekçi birincil olarak, Partimiz içinde ayrılışma çıkarmayı kezliyordu ve bu ayrılışmayı elde 

etmek için, ikincil olarak, Parti içindeki ağır ihtilâfları kezliyordu (fırsat kolluyordu).” (Lenin) 

“Ak bekçi” sözünün yerine CIA ajanı ile onun Ergenekon aslanı komandosunu geçirelim: 

Türkiye’de sosyalizmi kundaklayanların ne istedikleri ve nasıl adam kışkırttıkları kendiliğinden 

anlaşılır. Bu küçükburjuva kişicil hotzotçu zortlamaları önlemenin yolu ne olabilir? 

1- Örgütte İşçi Sınıfı üyelerini sayıca ağır bastırtmak. 

2- Hoyrat kişilerin yerine: 

“Daha toleranslı, daha luvayyal (içtenlikli, açık yürekli, dürüst, doğru, sadık, hak yemez), 

daha uslu edepli, arkadaşlarına karşı daha dikkat ve itina gösteren, daha az kaprisli vb.” olanını 

geçirmek. 

Onun için “Büyük Stratej” sayılan Stalin’in tezeği bile olmamış bizdeki taklitçilerine karşı Stalin’in 

kimi düşünce ve davranışları üzerine bir açıklama yapmak yerinde olurdu. 

Oportünizm ve Stalin araştırmasına Taktik açıdan “Kimi Askercil Elemanlar” ile “TİP ve 

Devrimci Ortam” ayrımlarını katıyoruz. Taktik konusuna da yeryüzünün en geri “Prusya kafalı” 

Alman militarizminden örnek vermeyi ibrete değer bulduk. Militarizmde bile Şef ile Örgüt yığını 

arasındaki ilişkiler gözden geçirilirse, Sosyalistler arasında ilişkiler ile “Demir Disiplin” konuları 

biraz daha aydınlanmış olacaktır sanıyoruz. Aynı Taktik açıdan “TİP ve Devrimci Ortam” ayrımı 

ile daha çok pratik yönelişleri tartışmaya ve teklifleştirmeye çalıştık. 

“Tarafsızlık” bizim harcımız değil. İşçi çocuğuyuz. Olduk olası: “Başta İşçi Sınıfımız”dan yana 

düşünüp davranmayı öğrendik. İnsanoğlunun ancak ve yalnız İşçi Sınıfı yanından gerçek İNSAN 

olacağına inanıyoruz. O noktada en ufak ikircilik geçirenler, “Stalin” olsalar, bizi bağlayamamışlardır 

ve bağlayamazlar. Bu yazımızda acı da konuşsak, “hak” yemeyiz. Acı sözümüzden ancak “Tatlısu 

Devrimcileri” alınabilirler. Onlarla ise bir sayımız suyumuz olamaz. Azıyan yara gibi, aşırı et 

fırlaması da cehennem taşıyla dağlanır. Hekimcesi, hiçbir hastalık kayrılamaz. 

Görev başında ömür merdiveninin son basamaklarına geldik. Kimsenin kara yahut mavi yahut 

yeşil, ela gözü için yaşamadık. Kimseden Proletarya doğruluğu ve yoldaşlığı dışında hiçbir şey 

beklemedik. Kimsenin de bizden başka şey istemesine göz yummadık. Görev yapıyorduk, muhallebi 

değil... Görev yapmada çok iyi biliyoruz; vurmak da vardır, vurulmak da. Hepsi vız gelir ve de 

gelmelidir. 

Hikmet Kıvılcımlı 

01/08/1970 Göztepe 



Ayrım I 

Oportünizm Nedir? 



Oportünizm Nedir? 

“Oportünizm”: son yıllarda Türkiye “Sol”unun en çok kullanılan “sözcük”lerinden biri oldu. 

“Türkiye”de bir şey “Çok kullanıldı” mı, mutlak en az anlaşılan ve en çok adam korkutan umacı 

olmuştur. Saltanat zamanı “Gâvur”, Cumhuriyet zamanı “Komünist” ne idiyse, bugün, büyük 

çoğunluğumuz için gene odur. Daha doğrusu Komünist sözcüğü Finans-Kapitalist için ne ise, Gâvur 

sözcüğü Tefeci-Bezirgân için odur. Solcular için de Oportünist sözcüğü aynı şey oldu. 

Gençler gördük. En içerledikleri kişiyi bir vuruşta yerin dibine batırmak için kullanabildiği en 

müthiş sıfat “Oportünist” oluyordu. Dedesinin “Gâvur”, babasının “Komünist” sözcüklerini 

kullandıkları yerde, genç “Oportünist”i kullanıyordu. O tür gençlerin kendilerine yahut “Oportünist” 

yıldırımı ile yere serdiklerine sırası düşüp içtenlikle, ne demek istendiğini sorduğumuzda, düşmanlık 

duygusundan başka bir yorumla karşılaşmadık. 

Hemen hepsince: “Oportünist”: “beğenilmeyen adam”dı! Çoğu kez, adamın beğenilmeyişi bile, 

onu “Oportünizm”le damgalayanın kendi öz kanısı değildi. İşitmişti bir yerden. Ve inanmıştı ki, o 

“Oportünist” sayılan kişi, iflah olmaz bir “Oportünist” idi. Tıpkı, köylümüzün “Gâvur”, esnafımızın 

“Komünist” (son zamanlar “Anarşist”) dediği şey önündeki tepkisi idi bu. Nedenini, içyüzünü 

bilmeden, araştırmayı ise ulu günah: “Günahı Kebiyr” sayarak kullanılıyordu bu sövgü... 

Biraz da haklıydı gençler. Kimse onlara “Oportünizm”in ne olduğunu aydınlatmıyordu. Herkes 

onlara parmakla bir sürü “Oportünist” gösteriyordu. Örnek gösterilen kişi olunca, başka 

derinlemesine çabaya hacet kalmıyordu. Aslında hepsi aydın gençlerin bir bölüğü idiler. Günlük 

derslerinden, sınavlarından, hele son zamanlardaki heyecanlı “eylem”lerinden vakit bulup da şu 

Oportünizmin ne olduğunu araştıramıyorlardı. İçlerinden en dürüstleri, haklı olarak Oportünizmin 

herkesçe kolay anlaşılacak bir tanımlamasını vicdan azabıyla kıvranarak rast geldiklerine soruyorlardı. 

Böylesine yaygın bir ihtiyaca toptan karşılık araştırmak yerinde olacaktı. Ona çalışalım. 

 



Genel Olarak Oportünizm: 

Objektif (Nesnecil) - Sübjektif (Kimesnecil-Öznel) 

Oportünizm nedir? 

Toplumda kaç türlü sınıf, zümre, tabaka, eğilim varsa, en az o denli çok çeşitli Oportünizm olur. 

Bütün Oportünizmlerin bir listesini yapmak, telefon rehberinden büyük ciltleri doldurur. Tek sözle 

Oportünizm: Sınıf yerine Zümre çıkarına sapıştır. 

Genel olarak Oportünizmin bir Objektif (Sınıfçıl) anlamı vardır, bir de Sübjektif (söz yerinde ise: 

Kişicil) anlamı vardır. Sınıflı toplumda her Kişicil görüntülü davranış ve düşünce mutlak Sınıfçıl olur; 

en azından bir zümre, bir grup, bir ahbap çavuş eğilimidir. Ancak, sosyal bölümler kökünden kaynak 

almış eğilimlerin kişi’lerde somutlaştığı da bir gerçekliktir. 

1- Objektif Oportünizm: Sosyalizmde Proletarya (İşçi Sınıfı) dışı düşünce ve davranıştır. 

Proletarya dışı kalışı iki türlü olur: 

a) İşçi Sınıfı dışındaki sosyal sınıf, tabaka ve zümrelerin eğiliminde düşünmek ve davranmaktır. 

Derebeyi, Büyük Emlâk Sahipliği, Burjuva ve bütün dal budaklarıyla Küçükburjuva eğilimleri, o çeşit 

sapıtmalara yol açar. 

b) İşçi Sınıfı Tümlüğü dışındaki sapıtmalardır. Eğilim, “İşçi” (Proleter) etiketini veya sıfatını 

taşır. Ama, İşçi (Proleter) başka, “İşçi Sınıfı” (Proletarya) başkadır. İşçi: tek kişidir; Proletarya: İşçi 

Sınıfıdır. İşçi Sınıfı içinde çeşitli zümreler vardır. Bunlar Burjuva, yahut Küçükburjuva, yahut öteki 

Derebeyi ve kalıntıları ile etkilenebilirler. Yahut, İşçi Sınıfı içinde ayrıcalı bir zümre çıkarına uyarlar. 

Proletaryanın tümlüğüne aykırı düşerler. Bir bölük işçiler, bütünü ile İşçi Sınıfına yad veya karşı 

kalabilirler. 

2- Sübjektif Oportünizm: kısaca Sözün İşe Uymaması diye tanımlanabilir. 

“Hakikî sosyalist demek, sözleriyle değil eylemleriyle sosyalist demektir...” (Lenin, Ortak 

Oturumda Söylev, 29 Temmuz 1918) 

“(...) Şimdi kendilerine Komünist unvanını verenler de, Enternasyonalizm prensibini lâfla 

tanırlar, iş’te onun yerine Nasyonalizm ve Pasifizmi geçirirler.” (Lenin, Milliyet ve Sömürge 

Meseleleri Üzerine Tez Taslağı, 4 Temmuz 1920) 

 

Sübjektif Oportünizmin de genel olarak iki türlüsü olur: 

 

a) Geriye kaçan Açık Oportünizmler: Bakınca sapıtmasını sırıttırır. Bunların başlıca çeşitlerini 

şöyle sıralayabiliriz: 

1- Felsefesizlik-Problemi dikine soyut koymak. 

2- İkircilik (Tereddüt)-Eleştiriden sonuç çıkaramayış. 

3- Ütopi (Kuruntu duygu) Hayalperestliği-Zafer sarhoşluğu. 



4- Geriye bakma (gözü arkada)-Panikçi (kolayca ödü patlayış ve dağılış.) 

Vb... vb... 

 

b) İleriye kaçan Üstü Kapalı Oportünizmler: İlk bakışta insanı şaşırtır. Bunların başlıca 

çeşitlerini şöyle sıralayabiliriz: 

1- En önemliyi seçemeyiş - Slogan atmakla iş biter sanış. 

2- Problemleri kişicil (şahsî) koyuş - Yanılmaz otoriter poz alış. 

3- Eleştirilince küplere biniş - Kanıtlama (ikna) yerine Zorlama (“Cilâlı Çarlık”, Lenin) yapış. 

4- Yanlışını itiraf etmemek - Eklemeci düzeltmelerle zırhlanmak. 

Vb... vb... 

Oportünizmin Objektif ve Sübjektif sonsuz çeşitlerine genel olarak kısaca değdikten sonra, özel 

olarak her gün karşımıza çıkan örneklerini, hatırda kolay kalması için başlıca üç kümede 

toplayabiliriz. 

Açık Oportünizm 

Açık Oportünizm: doğrudan doğruya İşçi Sınıfını, yahut onun Özgüç oluşunu ret veya inkâr 

yolunda demagoji yapar. Oportünizm adını alışı da ondan ileri gelir; açıkça sömürücü sınıfı veya 

sistemi savunduğunu maskeler, gene de, Proletarya’ya karşı düşmanlığını, “güvensizlik” kılıfı içinde 

saklasa bile, kolay seçilir, apaçık Oportünizmi bellidir. Türkiye’de hâlâ hortlatılmak istenen Kadrizm 

ile onun “ateşine yanmış” “Yönizm”, o Açık Oportünizmlerin Mahmutpaşa kaldırım satıcılarına dek 

düşmüş eski, yeni örnekleridir. 

Çerez olsun diye, çoktan unutulmuş bir Kadrizm “felsefesi”nden üç beş satır okuyalım: 

“Grev nihayet bizde de baş gösterdi... Sebepler bizzat muasır (çağdaş) cemiyetlerin 

[toplumların] bünyesindedir. Bu Cemiyetlerde sâ’yin (emeğin) bir türlü lâzım geldiği gibi 

“organize” edilememesi, daha doğrusu sâ’yin ifrat (aşırı) dereceye vardırılması, amele [işçi] 

hayatında arada bir böyle buhranların patlak vermesine sebep olur. 

“FAKAT acaba, bizde (İşçinin 12-14 saat çalıştırıldığı 1928’ler Türkiye’sinde! - Hikmet 

Kıvılcımlı) herhangi bir sâiy ifratından [işçileri aşırı çalıştırmaktan] bahsetmek zamanı gelmiş 

midir? Hatta, acaba bu memlekette Avrupaî manasıyla büyük sermayeler lehine çalışan sınıfı 

gayrı insanî bir tarzda kullanmak, yâni, mâruf tâbiri [bilinen deyimi] üzre amele sınıfını 

ekspluate (exploiter) etmek [sömürmek] âdeti başlamış mıdır? Buna evet diyebilmek için, 

Türkiye’de büyük sanayi hayatının mevcut olduğunu kabul etmek lâzımdır. Bizde Avrupalıların 

anladığı şekilde bir AMELE TABAKASI OLMADIĞI gibi, Patron sınıfı namını verebileceğimiz 

SERMAYE ERBABINDAN mürekkep [sermaye sahiplerinden oluşan] bellibaşlı bir zümre dahi 

YOKTUR. Tramvay Kumpanyası da dahil olmak üzere İstanbul’da mevcut bazı monopol [tekel] 

ve sanayi müesseselerinde çalışanlara, Müdîri Umumîlerinden [Genel Müdürlerinden] 

kapıcılarına kadar, ancak bir isim verilebilir: MEMUR...” (Yakup Kadri, Grev Münasebetiyle, 

Majüskülleyen: H. K.) 



Gazetenin günü kopmuş. Yalnız bir yanı hâlâ Arapça harfleriyle basıldığına ve Tramvay 

“Kumpanya” elinde bulunduğuna göre, “Harf İnkılâbı” günlerindeyiz. Yazarın kendisi gibi, 

satırlarındaki ana tez de, “Kadroculuk” denilen cılk “İdeolok”luğun protipi olacaktır. Üzerinde 

durmayalım. 

İki Yüzlü Oportünizm 

İkiyüzlü Oportünizm: Artık “Amele yok” diyemez. Tam tersine: “İşçi Sınıfı demek, ben 

demekim!” pozuyla ortalıkta kuş uçurtmaz, adam gezdirmez. Adım başında en keskin “Tatlı su 

Sosyalizmi” (Lenin) üzerine ton ton lâfebelikleri saçarak, kendisinden daha ağırbaşlı bilimcil 

Devrimci olanın alnını karışlar. Gerekirse, Marks’tan, Engels’ten değme pasajlar kırparak, karşı tezleri 

“çürütür” ve yalnız kendisinin Ortodoks (sütbesüt) “Bilimcil Sosyalist” olduğunu “saptar”. 

İkiyüzlü Oportünizme bizde “TİPİZM” diyenler var. Daha somut ABAİZM’dir: (Aybarizm-

Boranizm-Arenizm) ve benzerleri. Bunların “ideolojik” örnekleri öylesine her elde bol ve dillere 

destan ki, ciltlere sığmaz oldu. O soyut sosyalizm çeşitlerindense, TİP içindeki patlama gibi son somut 

olayı çerez niyetine vermek yeter. 

ABAizm’in (Aybar-Boran-Aren Oportünizminin) en “dokt” ideologu B. B. [Behice Boran] 

hanımdır. Sayın Bayan 30 Kasım 1968 günlü Akşam Gazetesi’nin “Düşünceye Saygı” sütunlarına 

verdiği “eleştiri”sine şu başlığı koydu: “TİP’teki Olayların İçyüzü”! Bu sansasyonel yazı, 

ABAizm’in şifa bulmaz “İlk defa” olmak tutkusu ile başlıyor: 

“İlk defa olarak, Tüzüğe ve Parti disiplinine uygun bir şekilde Genel Başkana karşı bir 

eleştiri ve muhalefet başlamıştı”, diyor. 

İnsanın tüyleri diken diken olmaz mı? 

Maazallah! “Genel Başkana” 7 yıl itaatten sonra, hem de “karşı”; “bir eleştiri” yapılmış! 

Ne imiş o yaman eleştiri? 

Dört sütunluk yazıda, kişicil kulis heyecanı ile harcıâlem lâflardan başka bir tek düşünce adını 

alacak düşünce çelişkisi yok. “Aybar’ın kişisel çıkarları, kişisel yönetim eğilimi” tek şikâyet 

konusudur. Bn. B. B. diyor ki: 

“Ama Genel Başkan, bir Parti Liderinden bekleneceği üzere ihtilâfın giderilmesini, hiç 

değilse ortak bir takım noktalara varılmasını mümkün kılacak yerde, bizlere derhâl Komplo 

yapma, Partiyi bölme suçlamaları yönetilmiş ve bizimle sonuna kadar mücadele edeceğini 

söylemiştir.” 

Bu hâl nedir? 

Takma kelle ile Gövde arasındaki uyuşmazlıktır. TİP’in “Doğuştan günahı”: Proletarya 

ideolojisi yerine, “hot sosyete”de “Protokole dahil” olabilecek bir “Patentli kelle” geçirmesidir. 

Kelle, dört yanında “derhal Komplo” gören “Suçlama” semptomları gösteriyorsa ve ortada 

“Komplo” yoksa: öyle basit bir paranoid hasta önünde gereken yapılır. Hekim veya deli gömleğiyle 

“Eleştirilir”. Sinir hastalığı bir Prensip çelişkisi gibi ele alınmaz. 

Ancak, Çaltı dergisinde çıkan: “İşçi Partisi nedir? Ne olmalıdır?” yazısından 2-3 yıl kadar sonra, 

1967 Mayısı’nda TİP -adı Menderes’inkine benzeyen- “Tahkikat Komisyonu” ile üyelerine tam 72 

ahret sorusu açtı. Bunlardan düşünce ile ilgili 29, 46, 47, 48, 72 vb. maddeler: “İşçi Partisi nedir?” 



ile “Uyarmak için Uyanmalı; Uyanmak için Uyarmalı: İşçi Partisine Teklif” yazılarına 

Engizisyon suçlamaları yapar. 

66, 67, 68 vb. maddeleri de hep: “Genel Başkanın... sızmalarla mücadelesi alanında ne gayret 

gösterdiniz?” “Genel Başkan “(...) Kapılanlar varsa hevesleri kursaklarında kalacaktır” demiş. 

Genel Başkanın direktif mahiyetindeki bu görüş ve yargısına uyuyor musunuz?” “(...) Genel 

Başkan en yüce Parti Otoritesi... sadık mısınız?” çapında. Yahut, “34. İstanbul İl Kongresinde... 

Sadun Aren gibi TANINMIŞ, MUKTEDİR bir yöneticiye karşı Boran’ın bu kadar çok oy almış 

olmasını ne ile izah edersiniz?” gibi incilerle dolu, bir “zehir hafiye” vesveseleri... 

Demek Ali Veli, hep bir deli. Genel Başkanın “yüce” paranoid hezeyanını 1967 Mayıs’ında hep 

birlikte azıttıranlar da paylaşmışlar. 1968 Kasım’ında ansızın bütün “akıllılar”: Şarlo’nun “Altına 

Hücum”u gibi Genel Başkana saldırı “Teori”sindeler. “Hasta adamcağız” şaşırıp “Komplo” aramaz 

olur mu? Dün kuldunuz. Bugün âsi olunur mu? 

“Manzara”: İkiyüzlü Oportünizmin alaturka çeşididir artık. 1966 Kasım Malatya Kongresi’nde, 

bir Tüzük Tadili görevlisi: “Genel Başkan, Genel Yönetim Kurulu ve Merkez Yürütme 

Kurulunun kararları çerçevesi içinde hareket eder.”, “Kadro yetersizliği EĞİTİM ve teşkilât 

görevleri aksamaktadır” tekliflerini yaptığı için, kürsüde iki saat boyu: Eğitimin pratikle olacağı için 

Eğitim kararı alınmaması gerektiğini savunan Bn. B. B., ilk ağızda, o teklifi yapanı partiden attırıyor. 

Ve 1968 Kasım’ında: “Parti teşkilâtının EĞİTİMİNE, bilinçlendirilmesine, militan bir Kadro 

haline getirilmesine en çok önem vermek lâzım” (ANT, 19 Kasım 1968) diyor. “Aybar’ın kişicil 

çıkışları”ndan yakınıyor. “Evet öyledir, hele Sosyal bilimlerde mutlak doğruluk daha azdır” 

buyuruyor. 

Aynı görüş ve işlemleri ve kişi kelleleşmelerini Bay S. A. da [Sadun Aren de], profesörce 

onaylıyor, uyguluyor. Ancak: “Bunlar benim altmış seneye yakın ömrümün tecrübelerinin 

sonuçlarıdır” diyerek, “Hürriyetçi Sosyalizm deyimini Partiye resmen tanıtmak” isteyen 

“Haşmetlû Deli Hazretleri” en sonra: 

“- Beni arkamdan hançerliyorsunuz!” 

çığlığını koyverince, Prof. Bay S.A. irkiliyor. Ve Olağanüstü Kongrede şu cevherleri tekerliyor: 

“Bizim gibi emekçi halkın büyük ağırlığını Partiye koymadığı bir memlekette Sosyalist 

Partinin SOLA SAPMASI tehlikesi vardır.” 

“Mesele, üretim araçlarının şahısların elinde mi, yoksa KANUNUN elinde mi olacağı 

meselesidir.” (ANT, agy.) 

Sola barajı ve “şahıs”ları anladık: “Kanunun” sayfalardan fırlayıp “üretim araçlarını” hangi 

eline alacağı, ne yazık ki, “Bilimsel Sosyalizmin temel ilkelerinden esinlenerek yazılmış” Program 

ve Tüzük gibi “Şâir Profesörün karnında” kalıyor. 

En sonra “Nâzımizm” çiçekleri parlak renkli yapraklarını dökerek bütün mat meyvelerini buram 

buram veriyor. 

Tutarsız Devrimcilik Oportünizmi 

Devrimci geçinmek, hatta Devrimci olmak, Oportünist olmamak için yeterli değildir. Tam 

tersine, Oportünizmin üçüncü ve her gün başa geldiği için en tehlikeli bir biçimi de: TUTARSIZ 



DEVRİMCİLİK kılığında insanı aldatanıdır. Tutarsız Devrimcilik Oportünizmi klasik anlamı ile 

başlıca iki yönde belirir: 

1- Teorik Tutarsızlık; 

2- Pratik Tutarsızlık... 

 

I- TEORİK TUTARSIZ DEVRİMCİLİK- Yalnız Teoride kara cahil olmak değildir. Bilmediğini 

bilmemek en korkunç Teorik Tutarsızlığı yaratır. Bunun en çok rastlanan gene başlıca iki eğilimi 

sonsuz Oportünizmin çeşitlerine kapı açar: 

A- Teori Skolastiği; 

B- Teori Uydurmacılığı... 

Teori Skolastiği 

A- Teori Skolastiği: Skolastik devrimciye göre: Bilimcil Sosyalizm en büyük ustalarca en 

mükemmel anıtemekler biçiminde verilmiştir. Bu dört başı mamur “tastamam” doktrin önümüzde 

kale gibi yükselirken, bizim ayrıca uğraşmamız boşuna olur. “Sosyalizmin bilimi” çoktan 

tamamlanmıştır. Bizim yapacağımız en akıllıca devrimcilik, o hazır doktrinin formüllerini bellemektir. 

Marksizmi böylesine “bitmiş” bir teori saymak, Bektaşi dedesinin: “Bizim namaz kılındı” 

demesine benzer. Teori Skolastiğinin iki ucu: ya Devrimci Somutluğu, yahut Devrimci Bütünlüğü 

zedelemek biçimlerine soysuzlaşır. 

1) Somut Olamayış: Devrimci, Bilimcil Sosyalizmin şu veya bu düşünce ve davranışını 

bellemiştir. Yalnız bellediği soyut formülün nerede, ne zaman ve niçin geçerli olduğunu aramamıştır. 

O yüzden bildiğini gereği gibi değerlendiremez. Olayların akışında kasılır kalır. 

Örneğin prensip üzerinde pazarlık olmaz. 

Prensip nedir? 

Devrimciliktir. 

Öyleyse bir Devrimci devrimden başkasına bakamaz mı? Devrim sayılmayan her Reforma karşı 

gelmek mi gerekir? 

Reform olanaklarından yararlanmak: yığınları eğitmeyi sağlıyorsa, sömürü tahakkümünü 

yıpratıyorsa, işçi hareketini devrim yönünde güçlendiriyorsa: gerekli hatta kaçınılmaz ve yararlı 

olur. Manevra kabiliyetine güvenen devrimci, yerinde atılış, bozgunsuz gerileyiş taktiğini güder. 

Lenin’in dediği gibi: 

“Uzlaşma yok” parolası, “bir anarşist palavrası”dır; “Sarp bir dağa çıkarken, önceden zikzak 

yapmamaya, ara sıra gerilememeye, başka yönü denemek üzere saptanmış doğrultudan 

ayrılmamaya” yemin etmek “gülünçtür.” (Lenin, Çocuk Hastalığı) 

2) Bütünsüzlük: Teoriyi bütünü ile “alfabesinden yüce cebirine [yüksek matematiğine] dek” 

sabır ve tutkunlukla deneyerek etüt etmek zahmetine katlanmayan devrimci, derme çatma bilgisiyle 



sık sık sorunları birbirine karıştırır ve yarım yamalaklıktan kurtaramaz. Sözde bir problem halkasının 

üzerine basacağım diye o halkayı problemler zincirinden koparıp ayırır. Örneğin Demokratik Devrim 

ile Sosyalist Devrimin arasını açmış duruma düşer. 

“Demokratik Devrimle Sosyalist Devrim arasında yapma bir engel yükseltmeye kalkışmak… 

Marksizmi kalplaştırmak, Bilimcil Sosyalizmin yerine Liberalizmi geçirmektir.” (Lenin, 

Proletarya Devrimi ve Mürted [Dönek] Kautsky) 

Teori Uydurmacılığı 

B- Teori Uydurmacılığı: Teoride Skolastiğin karıştığı Zoraki Orijinallik’tir ya... Tutarsız 

devrimcinin düştüğü bir çukur da, herkesin bildiği doğrularla yetinememektir. Uyduruk “Teori”nin 

sonsuz türlerinden bir ikisini analım. 

1) Eklektizm: Yarım eksik düşünce parçalarını birbirlerini çürütseler bile birbirine yapma mantık 

teyellemeleriyle eklemektir. Bunun klasik örneği Lenin’in “yarım Menşevizm” dediği, meşhur 

“Permanan (Daimî: Sürekli) Devrim” sözde doktrinidir. Marks, 1850 yılı “Sosyalist Ligi”ne bir 

Çağırı (Adres
1
) yapmıştır. Orada, Küçükburjuvazinin (Demokratik Devrim dilekleri) yerine gelir 

gelmez, hemen “Sürekli: “Permanan Devrim”e son verip az çok mülklülerin iktidardan 

uzaklaştırılmasını istemeyişi belirtilir. Proletaryanın iktidarı fethetmesi gereğini anlatır. Bunu gören 

kimi sözde keskin devrimciler, köylünün büyük bir devrimci potansiyel taşıdığı ülkede, Demokratik 

Burjuva Devrimine uğramaksızın, doğru proletarya iktidarı kurma kuruntularına “Permanan 

Devrim” teorisi adını verdiler. 

Bunlar, bir yanda gerçek Sosyalist Devrimcilerin: Proletarya iktidarı uğrunda Devrimci mücadele 

çağrılarını kendilerine mal ederlerken, ötede ikiyüzlü Sosyalistlerin (sözde sırf İşçi Sınıfını tutma) 

bahanesi ile Sosyal Devrimde köylü yığınlarının büyük yedek gücünü hiçe sayışlarını benimserler. İşçi 

Sınıfını en büyük yedek gücünden yoksun bırakmakla, iktidardan uzak düşürdüklerini anlamazlar. 

Böyle eklemesi teyellerle, saçmalayanlar, ara sıra doğru fikirler de söyleyerek, saçmalarını örtbas 

edeceklerini umarlar. Bu kedilerin arada Devrimci fare tutuşlarını Lenin şöyle karikatürleştirir: 

“Kautsky, bir kör köpecik gibi, burnunu oraya buraya sokarken, tesadüf, burada, farkına 

varmaksızın bir doğru fikir üzerine düşüyor.” (Lenin, Proletarya Devrimi ve Dönek Kautsty) 

Bir doğru ile beş yanlışın bir araya gelişleri nasıl sayısız kombinezonlar yaratırsa, Eklektik Teori 

uydurmacılığı da öyle sonsuzdur. 

2) Asılsızlık: Sayıları Eklemeci Oportünizmlerden de daha çoktur. Bunun içinde, haklı bir eleştiriyi 

bir sıra asılsız iddialara bağlamaktan, illâ orijinal gözükeceğim diye düpedüz atmasyon uyduruklara 

dek çeşitli Oportünizm uydurukları bulunur. 

İkiyüzlü (mürâî) yahut Dönek (mürtet) Oportünizmlere ateş püskürür. Derken bunun nedenini 

fazla “disiplin”, yahut aşırı “Teori” düşkünlüğüne bağlar (Golay gibi). Oysa Disiplin: sahici 

Oportünistleri temizlerse disiplin olur. Oportünistler devrimcileri temizledi mi, ona başka ad verilir. 

Teori: sapıtmanın biricik panzehiridir. Sapıtmanın çeşitlerine Teori değil, Demagoji denilir. Bu, kaş 

yapayım derken göz çıkarmak Oportünizmidir. 

                                                 

1
 Adres (fr. adresse): Ortaklaşa dilekçe. 



Kurtuluş Savaşı yapan İtalya, dönüp Trablus’a Emperyalist salgın yapınca, onu hâlâ “Fakir 

Fukaraların Emperyalizmi” bir “Proleter Millet” diye “Devrimci” sayanlar çıkar (A. Labriola). 

Bunu profesörce “Bilimsel objektiflik” yerine kor (T. Barboni, Michels). Musolinilere “Fikir” tabanı 

hazırlar. İkiyüzlü Oportünizmi de aşıp Faşizme gider. 

Emperyalist sistem içinde, tek tek ülkelerin “Bağımsız” olabileceği ütopyası parmağa dolanır. 

Hele ülke geri ise, orada “Devrimin objektif şartları” var mıdır, yok mudur? Proletaryanın 

“Özörgütü” kurulur mu, kurulmaz mı gibi; “horoza kıç attıran” dedikleri sözde “Bilimsel 

varsayımlar” çevresinde, yumurtanın kapıya gelmesi gibi, kim bilir nereden, nasıl “Şartların” veya 

“Örgütün” geleceği uğruna “Devrimci eylem”ler güdülür. 

Tutarsız devrimciliğin Doğuya gelindikçe azıtan örnekleri sayılmakla bitirilemez. En 

yaygınlarından birisi, Lenin’in: “Bir doktrini en kestirme yoldan rezil etmek, onu toyca 

savunmaktır” dediği çokbilmişliktir. 

Onun büsbütün alaturkası, yanlışlar önündeki “otorite” tutumudur. Eleştiriye uğrayan herkes, 

yanlışını yiğitçe düzeltip aşmayı, yâni işin aksamaması için saçmalamaktan kurtulmayı ölümden beter 

sayar. Yalnız, “kimseye çaktırmadan”, belirtilmiş “doğru”nun sözü parmağa dolanır. Ve kim demiş 

“Devrimci” yanılır? Kırk yıldan beri bütün doğruyu kendisi icat etmişçe, doğrunun özü: tekerlenmiş 

yanlışa hak veren bir yedek kuyruk kavram durumuna sokulur. 

O kadarla kalınsa, ne iyi! Siyahlarla beyazlar mozaiği haline sokulan doğrularla yanlışlar, 

“Bilimsel Sosyalizmin” Balkanlarda bir tane son sözü ile, her suç karşısındakine yüklenerek, yavuz 

hırsızlıkla ev sahibi şaşırtılır. 

II. Pratik Tutarsız Devrimcilik 

PRATİĞİN DİYALEKTİĞİ 

Pratik Devrimcilikte, klasik Bilimcil Sosyalizm iki uç “Çalışma Stili” bulur: 

1- Uçkun Devrimcilik (Rus tipi Devrim atılganlığı); 

2- Yapkın Devrimcilik (Amerikan İşadamlığı). 

Gene klasik Bilimcil Sosyalizm bu iki tip devrimciliği tatbik alanına uyguladı mı, somut örnekle 

anlatmak için, başka iki milletten örnek alarak, şu iki başlıca tipi ayırt eder: 

1- Saldırı taktiği (Uçkun Devrimcilik): “Fransızca konuşmak”; 

2- Direni taktiği (Yapkın Devrimcilik): “Almanca konuşmak”. 

Daha tanımlamalarına girmeden, adlarını söylerken bile, Devrimci çalışma tip, stil, konuşma ve 

Taktik yahut takt uçlarının hiç de belirli bir millete has bir toptan eğilim ve ayrıcalık olmadığı 

kendiliğinden anlaşılır. Uçkun Saldırı Devrimciliği de, Yapkın, Direni Devrimciliği de: en sonunda 

en evrensel insancıl düşünce ve davranış tipleri, daha doğrusu momentleridir. 

Bütün Varlık ve Toplum olayları gibi Devrimci düşünce ve davranış olayları da ister istemez ve 

ancak Diyalektiğin iki ana momenti içinde ve biçiminde işleyebilir. Bu bakımdan: 

1- Uçkun Saldırı Devrimciliği: Diyalektiğin Senteze Atlayış (Devrim) momentidir. 



2- Yapkın Direni Devrimciliği: Diyalektiğin Tez-Antitez Çeşitli Birikimi (Evrim) momentidir. 

Problemi böyle koyduk mu, her iki çalışma ve taktik, yahut Düşünce ve Davranış biçimi de 

gerçek anlamının ve tanımlamasının çerçevesi içine girmiş ve daha anlaşılır ve uygulanır duruma 

girer. 

O evrensel ve insancıl diyalektik momentlerin şu veya bu millet adıyla anılması, daha kolay 

anlaşılan elle tutulur, somut kılınması içindir. Yoksa her milletin belirli Tarihçil anlarında her iki 

düşünce ve davranış stilinin ve taktiğinin zaman zaman ağır bastığı bilinen olaylardandır. 

Rus (1917) veya Fransız (1871) milletiyle örneklenen Uçkun Saldırı Devrimciliği ile Amerikan 

veya Alman milletlerinde örneklenen Yapkın Direni Devrimciliği, o milletlerin anadan doğma, kökü 

esrarlı, kaynağı bilinmez karakterleri değildir. Tarih içinde o tip eylemleri en çok göze çarpmış 

olduğu, hiç değilse o biçim düşünce ve davranışları ün salmış bulunduğu için, Devrimci Pratiğin zıt 

momentleri, öyle bir millet adıyla somutlaştırılmıştır. Didaktik, çocuğa öğretici olması bakımından bu 

örnekleme bir kolaylık ve duruluk sağlar. Tutumların hatırda kalmasına yarar. 

Skolastik ve Metafizik Düşünce 

Davranışın Sosyal Nedeni 

İnsan kafası, en az 2500 yıldan beri egemen olan Aristo mantığı ile: Diyalektiğin iki ayrılmaz: 

Atlayış (Uçkun-Saldırı) ve Birikiş (Yapkın-Direni) momentini birbirinden, bir araya gelemezmişçe 

ayırıp koparmıştır. Bu Antika Mantık’tır. Ama, Modern Kapitalizm de, sınıflı bir Toplum olduğu 

için, canlı gerçekliği zaman zaman birbirine düşman, biri mutlak ötekini yok edip ortadan kaldırır iki 

parçaya bölen Metafizik Mantık yolunu 500 yıldan beri işlemiştir. İşlemekle kalmamış, insanoğlunun 

her türlü düşünce ve davranış alanına vazgeçilmez kanun imişçe sokmayı becermiştir. 

Bu 7 bin yıllık Medeniyetin yaratıp, 2500 yıldır tam bilince çıkardığı Mantık, hangi milletten 

olursa olsun Modern veya Antika biçimli her toplulukta insan kafasını demir pençesi ile daha 

doğarken yoğurup biçimlendirir, yahut yeni lâkırdısıyla: “Şartlandırır”. Ana-Baba, Aile, Sokak, 

Okul, İş, Kışla, Cami, Kahve, Meydan, Meclis... ne kadar sosyal ilişki ve yaşantı varsa hepsi hep ve 

her zaman: Aristo’nun Antika Mantığı, İşveren Sınıfının Modern Metafizik Mantığı baş düşünce 

kuralı gibi kullanmaktadır. Her davranışı dondurmaktadır. 

Beşikten Mezara dek sürüp giden ve hiç kimsece yadırganması akla gelmeyen o kafa törpüsü, 

düşünce testeresi kimde gerçek mantık, yani Diyalektik Mantık bırakır? İnsan her davranışından önce 

kafasını kullanıp, az çok bir düşünce planı tasarladıktan sonra davrandığına göre: insanın hangi 

davranışı, hangi eylemi, işlemi, çalışması, yapması, etmesi Antika Skolastik Aristotalis, yahut 

Modern Burjuva Metafizik Mantığının damgasında insana verdiği yönden kurtulabilir? 

Realite, Sosyal Gerçeklik budur. Yarın elbet her şey değişecek. Ama, dün ve bugün hangi insan, 

hangi babayiğit o Sosyal gerçeklikten kolay kolay yakasını kurtarabilir? 

Milyonda değil, milyarda bir iki kişiyi saymazsak, hemen hiç kimse! Bunu kavrar kavramaz, 

hemen, gönüllerin hoşluğu veya katlanışı ile gelin ikrar ve itiraf etmekten çekinmeyelim ve 

korkmayalım: “Devrimci” denilen yaratık da en sonunda “bir insan” değil midir? İstediğimiz denli, 

Stalinvâri, devrimcinin “başka bir Mâdenden” yapıldığını kuralım. O “mâden”in özü, en son 

duruşmada Sosyal gerçekliktir, yani insan’dır. İnsanların hepsi az çok “Tırhallı, hep bir hallı”dırlar. 

 



Diyalektik Düşünür ve Davranır’ın 

Kıtlığı, Çaresi 

Onun için, en keskin Devrimcinin en çetin savaşı, her şeyden önce, düşünce ve davranışını 

Skolastik ve Metafizik Mantık ve metottan kurtarmaktır. İslâmlık, çok yerinde bir gözlemle, Kutsal 

Savaşların en ulusu (Cihad’ı Ekber): insanın kendi “nefsi” (İç dünyası, Psikolojisi, Altbilinci) ile 

giriştiği savaştır, der. Düşünce ve Davranışta: “nefs” yalnız “eğilim” anlamına gelir; Altbilinçten 

kaynak alır. Bilinç mutlak: Mantık (Düşünce kuralı) ve Metot (Davranış kuralı) ile yönelir ve sonuç 

alır. 

Devrimci, gerek eğilim-altbilincinde gerek Mantık-Metot bilincinde yatan “Ezelî Şeytan”ı, 7 

bin yıllık Sınıflı Toplum Mantık ve Metodunu hiç unutmamak zorundadır. En ulu kutsal savaşı 

(Cihad’ı Ekberi) düşünce ve davranışının içinin içine işlemiş olan o “Lânetlenesi İblis” (İblisi 

aleyhil-lâne) Skolastik-Metafizik Mantık-Metottur. Açık, İkiyüzlü, yahut Devrimci her türlü 

Oportünizmin, bir başı kesilince, yedi başı birden fırlayan en korkunç masal ejderhası, Skolastik ve 

Metafizik Düşünce-Davranış İblisi, Şeytanıdır. 

Diyalektik Maddecilik yüzyıldan beri en anıt usta emeklerle işlenip uygulanmıştır. Doğru. Biz 

Diyalektik Maddeciliği en ince yollarına dek öğrenir, biliriz. O da olağan şeydir. 

Bırakalım “sizi-bizi”: bir ve çeyrek yüzyıldan beri kişi olarak yeryüzünde Diyalektik Maddeciliği 

en eksiksiz biçimiyle kaç insan uygulamıştır? 

19’uncu Yüzyılda ikisi bir tek vücut olmuş Marks-Engels İnsan, 20’nci Yüzyılda o iki insanı tek 

anlamış bulunan Lenin İnsan... Başkaları hep ve yalnız onların öğrencileridir. 

Böyle az yetiştiriyor Modern Toplum gerçek ve bütün devrimci maddeci diyalektik düşünür ve 

davranırı. Bugün yeryüzünde Diyalektik Maddeciliği öğrenmiş kuşkusuz milyonlarca insan yaşayıp 

savaşıyor. O milyonlarca Bilen yahut “Bilgin” Diyalektik Maddeci düşünür-davranır içinde, 

Diyalektik Mantığı ve Metodu tümüyle yanlışsız uygulayabilen -binleri, yüzleri bir yana bırakalım- 

10 kişicik sayabilir miyiz? Sanılamaz. 

Hâlâ falan seçkin ülkede filân “dahi” Diyalektik Maddeci, iskambil kâğıdının maça beyi gibi bir 

an en üste çıkıyor, sonra, azıcık düşünce ve davranış alanı çetrefilleşti mi, araya karışarak kaybolup 

gidiyor. Her uygar ülkede, aşiret reisi gibi “Lider” tipleri olmasa ne hareket, ne örgüt kalabalıkları 

kendiliğinden adım atamıyor. Her Politika için olduğu gibi, Devrimcilik için de bu böyle. Demek, 

kimse peygamber doğmuyor. 

Nedeni ne olursa olsun, bu “Adam kıtlığı”, elbet kötümserlik bahanesi yapılamaz. Ancak 

Devrimcilik alanında da, tutarsız ve lüzumsuz Stalin’ler yahut Rin Papa’lar türetip, bir de onlarla 

uğraşmaktansa, uygar kurallı sınanmış bir Örgüt Düzeni kurulmuştur. Kişicil uyarı ve dürtü yetmez. 

Adamı belli kuralların çerçevesi içinde oynatmalıdır. 

Bunun için “Çete”den daha oturaklı ve sürekli Örgüt Düzeninde aktif işbölümü, dinamik, 

kollektif ekip çalışması, Uçkun Devrimcilik ile Yapkın Devrimcilik manivelasının momentlerini en 

az yanlışla işletebilir ve yanıltıları eğilim ve sapıklık olmaktan en çok kurtarma şansına erişebilir. 

Ancak o zaman, körün değneğini bellemesi biçiminde: ya hep Uçkun Devrimcilik (Saldırı Taktiği, 

Fransızca Konuşma), ya hep Yapkın Devrimcilik (Direni Taktiği, Almanca Konuşma) 

sapıtmalarından daha iyi korunulabilir. 



Uçkun Devrimcilik 

Uçkun Devrimcilik nedir? 

Sosyal Atlayış momentlerinde geçerli ve gerekli olan Saldırı Taktiğine uygun “Fransızca 

Konuşmak”tır. Ona “Rusça Konuşmak” da denilebilir. Mesele ad takmakta değil, momenti doğru ve 

iyi kavramaktadır. 

“Uçkun devrimcilik, körün değneğini bellemesine, tutalaklığa (muhafazakârlığa), ideolojice 

batak durgunluğuna, atadan kalma geleneklere kulca boyun eğmeye karşı panzehirdir. O, 

düşünceyi uyaran, ileriye iten, geçmişi kıran, gepgeniş görüş ufukları (perspektifler) açan ve 

onsuz hiçbir ilerleyiş olanağı bulunmayan diriltici bir güçtür.” (Stalin) 

Uçkun Devrimciliğin yerinde ve zamanında uygulanınca yarattığı olumlu yanları böylesine 

canlıdır. Ne var ki, biliyoruz, olayların diyalektiğinde hiçbir şey, sonuna dek gidemez. Hele sonundan 

sonra tersine dönmekten, en olumlu yanı ile olumsuzlaşmaktan geri kalamaz. Uçkun Devrimcilik, 

Fransızca konuşma için de bu genel diyalektik kural olduğu gibi yürürlüktedir. 

Hele konu gelip Devrimci Kişilerin özel çalışmaları, Devrimci çabaları alanına girdi miydi, 

büsbütün şaşılacak uçarılıklara ve şaşkın ördekliklere kapı açabilir. Devrimin biraz yaygın 

uygulamalarına açılındı da, Devrimci kişiler hemen “Koyunun bulunmadığı yerde Abdürrahman 

Çelebi” kesildiler mi, olanlar olur. Devrimci Uçarı Kahraman, çarçabuk: “Al Allah delini, zapteyle 

kulunu!” olur. Uçkun Devrimcilik, nice büyük denemelerde, iyidir, hoştur: 

“Ama, pratikte, eğer Amerikancıl yapkınlık ile birleşmeyi bilmeseydi, “devrimcil” 

lâfebeliğine (frazeolojiye) soysuzlaşıverirdi. Bu soysuzlaşmaların örnekleri sayısızdır. Kaynağı 

plan-gücü’ne, her şeyi yaratmaya ve her şeyi yoluna koymaya elverişli buyrultuya körü körüne 

inançta yatan “devrimcil” inşaat hastalığını kim tanımaz? Bir Rus yazarı, İ. Ehrenburg, 

“Mükemmel Komünist Adam” adlı bir yazısında, azıcık abartmayla da olsa, bu hastalığa 

yakalanmış bir Bolşevik tipini iyi anlatır: Adam kendisine ülkücül (ideal) insan şemasını yapma 

amacını vermiştir ve... bu “iş”in içine batağa batarca boylu boyunca gömülmüştür. Ancak, hiç 

kimse bu tiple Lenin kadar kuvvetli alay etmemiştir. O planların kudretine ve buyrultuların 

egemen sultan gücüne hastaca inanç beslemeye Lenin; “Komünist Kofluğu” sıfatını vermiştir. 

“Komünist Kofluğu, bütün görevlerinin bir komünist buyrultusu ile üstesinden gelebileceğini 

tasavvur eden sosyalistin başına gelen şeydir.” (Lenin, Siyasî Eğitim Seksiyonu Kongresine Söylev, 

Aktaran: Stalin, Leninizmin Esasları) 

Demek, Uçkun Devrimcilik kıldan ince kılıçtan keskindir. Tek başına biricik amaç oldu mu; 

görenek, tutalaklık ve durgunluk üzerindeki vurucu başarısı, çarçabuk onu her gün, her saat başı 

dilediği Devrimi hemen yapabileceği dalgasına kaptırır. Sabırlı emek, kahırlı birikim göze 

alınmaksızın, kısa bir “plan” ve kestirme bir yukarıdan “buyuru” ile her şeyin güllük gülistanlık 

oluvereceğine inandırır. Gerçekte bu Uçkun Devrimciliği “Komünist Kofluğu”na kardırıp 

soysuzlaştıran bir hastalık olur. 

Aklınca ideal Teori yaptığını sanır. Gerçeklikten kopmuş, yığınlara şaşı bakan sapık kuruntu’dan 

öteye geçemez. Çok sarp yamaçlı, keskin kararlı, şâhika teorili bir Devrimcilik dağı gibi görünen şey, 

tek yanlı kaldı mı: “İçi boş Devrimcilik” (Révolutionnarisme creux) çukuru ve uçurumudur. 

Yapkın Devrimcilik 

Yapkın Devrimcilik nedir? 



Sosyal Birikim momentlerinde geçerli ve gerekli olan Direni Taktiğine uygun “Almanca 

Konuşmak”tır. Ona “Amerikanca Konuşmak” da denilebilir. İçi boş Devrimciliğin taban tabana 

zıddı olan Yapkın Devrimcilik üzerine Lenin şöyle der: 

“Daha az tumturaklı, pohpohlu lâflar ve daha çok günlük iş... daha az politika tepinmeleri ve 

sosyalist kuruluşun en basit, ama en elle tutulur olaylarına daha çok dikkat...” 

Sosyalizmin Kuruluşu uğruna harcanan bu söz, Kapitalizmin en gerici, en şoven, en tekelci zılgıtı 

altında Sosyalizmin Örgütlenişi için büsbütün doğrudur. Almanca konuşma, 19’uncu Yüzyılın en 

zorba [Asker-Banker-Yunker (Ağa)] üçüzlü terörü altında Almanya İşçi Sınıfının canını dişine takıp 

en bayağı, en küçük işleri sessiz sedasızca ve hiçbir ün verme çabasına sapmaksızın günü gününe 

yapmasından kalmıştır. Stalin ona Amerikan praktisizmi, uygulama ruhu, der. 

“Amerikancıl pratik ruh, tersine, “Devrimcil” fantezinin panzehiridir. Bu öyle tutkun bir 

güçtür ki, onun için olanaksızlık yoktur. O bütün engellerin sabırlıca üstesinden gelir. Ve en 

ufacığı da olsa, başlanmış bulunan her görevi sonuna dek götürür.” (Stalin, agy.) 

Yapkın Devrimciliğin yerinde ve zamanında uygulanınca yarattığı olumlu yanları böylesine 

güçlüdür. Ne var ki, olayların Diyalektiğinde hiçbir şey, sonuna dek, hep aynı kalarak, derece derece 

nicelik birikimini sürdürüp götüremez. Yapkınlık, ansızın olumsuzlaşarak Uçkunluk senteziyle 

taçlanır. 

Konu gelip Devrimci Kişilerin özel çalışma yordamlarını damgaladı mı, ipin ucu kaçırılır: 

“O Yapkınlık (praktisizm) hemen hemen mukadder ve meşum bir gidişle, Uçkun 

devrimcilikle ittifak etmezse, bayağı işgüzarlığa soysuzlaşır. Bu öznel biçimsizleşme, B. 

Pilniak’ın AÇLIK hikâyesinde tasvir edilir. Anlatılan Rus “Bolşevik” tipi iradeli, kararlı, 

enerjilidir, ama görüş ufku yoktur, eylemlerinin ırak çapını görmez, ulaşacağı hedefi görmez ve 

dolayısı ile devrimci yoldan sapıtır. Bu yapkınlıkla kimse Lenin kadar çarpışmamıştır. O 

gibilerin niteliğine “Dar, Kafasız Pratikçilik” derdi. Bu sapıtmaya karşı ilhamlı devrimciyi, en 

ufacık günlük görevlerde devrimci perspektifi karşı çıkarırdı; böylece o yapkınlığın, “devrimci” 

fantezi kadar gerçek sosyalizme karşı olduğunu kabartılandırırdı.” (Stalin, agy.) 

Demek, Bilimcil Sosyalizmde, sırf ve yalnız, Ziya Gökalp usulü: 

Gözlerimi kaparım 

Vazifemi yaparım 

teranesi, insanı kör otomat durumuna sokar. Bu gibiler çok iş yaptıklarını, dağları devirdiklerini 

sanırlar. Hayatları boyunca bütün tekerledikleri kütüklerin toplam bilançosunu yaptınız mı, “Kafasız 

İşgüzarlık”tan öteye geçemedikleri acıklıca ortaya çıkar. Yazık olmuştur nasırından ölen Süleyman 

Efendiye. 



Ayrım II 

Strateji - Stalin - II. Enternasyonal 



Tabu Söz, Tabu Kişi Yok 

(Strateji - Stalin - II. Enternasyonal) 

Strateji ve Taktik terimlerini Sosyal Sınıflar mücadelesinde en açıkça uygulayan kişi Stalin’dir. 

Maksat, her ikisi de bir kavga olan Askercil Savaşla, Sınıfçıl Dövüş arasındaki benzerliklerden 

yararlanıp, kimi olayları basit öğrencilere kolayca anlatabilmekti. Yâni o Terimler birer şema, kalıp 

idiler. Hiçbir zaman askercil olaylarla kıyaslanamayacak kertede kompleks olan gerçek Sosyal Sınıf 

ilişkilerinin yerini tutamazlardı. 

Bizde her işimiz gibi, bu Strateji konusu da, Medrese kafamıza uygun, mutlak birer Tabu-Kalıp 

haline getirildi. Türkiye’nin özel Tarih, Coğrafya, Teknik ve İnsan üretici güçlerini uzun yıllar 

araştırmak, her an işlemek de ne imiş? Türkiye’nin orijinal üretim, mülkiyet, sınıf, siyaset, kültür, 

bilim, din ilişki ve çelişkilerini ömür boyu inceleyip vakit ve nakit yitirmek abdalların işidir. Biz 

açıkgöz “sosyalistler”, iki çeviri kitap okuyup oradan yarım Strateji kalıbı aktardık mı, içine 

dilediğimiz ekonomik temel ve üstyapı olaylarını doldurabiliriz. 

Ve de “Sosyalizmin Bilimi”nin neçe bilgin üstadı kesiliveririz... gibi küçükburjuva tupe’si
2
, 

zu’mu
3
 en yaygın kılıklarda kol gezmeye başladı. Her köşe başını tutan sosyalizm dükkâncısı, bir de 

gür bıyığını bırakıverdi de “kesinkes” Strateji kesmeye girişti miydi... Oldu sana bir dokunulmaz 

“Stalin”... Artık Marksizmin “Balkanlarda bir tane” eşsiz örneksiz Stalin’i, o zavallı manyak (çok 

konuşur), yahut melankolik (dilini yutmuş asık suratlı) devrim esnafının tâ kendisidir. 

O biçim karasevdalı Stalin maymuncuklarına, taptıkları Stalin’in de Teori’ce son merci 

olamayacağını hatırlatmakta yararlılık gördük. Strateji ile Stalin’e bir Ayrım yer verdik. Böylece 

problemin metot (tutulan yol) bakımından bir genel yanı daha aktüalize edilmiş oldu. 

Strateji Muskası Sınıf Pusulası Yerine Geçer mi? 

Marksizmde Strateji Sosyal Sınıfların objektif (nesnecil ve somut) varlığı iyice 

aydınlatıldıktan, sonra planlaşır. Somut sınıflar, uluslararası genel karakterleri yanında her ülkenin 

Tarihçil gelenek-göreneklerine göre karakterlenir. Bunu tersine çevirmek: ekonomik ve tarihçil 

yapıları durultulmamış olan soyut sınıfları soyut bir Strateji genellemesine sokmak, Sosyal Savaşta 

büyücüye, Karakaplıdan Kurşun tutmaz hamaylısı yazdırmaya benzer. 

“Klasik Anlamıyla Strateji ve Taktik” konusunda genel ve soyut olarak Stratejinin de, Taktiğin 

de ne olduğuna değdik. “Somut Strateji Planları” konusunda: Strateji’nin hiç de öyle yüzeyden 

bakınca insana görünüverdiği gibi iki üç satırda yahut sayfada “çızıktırılıverecek”, sonra da 

bozulmaması için balmumundan kâğıtlar içine sarılıp boyunlara asılıverecek bir muska olmadığına ve 

olamayacağına dokunacağız. 

Ancak Babil artığı Küçükburjuva ortamımız, bir buçuk yıldır “bildiğini okumakta” kusur etmiyor. 

Kimi değişmez ve dokunulmaz formüller, karşılıklı olarak bir çeşit “Kurşun tutmaz hamaylısı” gibi 

kullanılıyor. Aziz genç kuşağımız belki bu deyimin ne olduğunu bilmez. Bütün Arkeoloji kalıntıları 

içinde en bol rastlanan eleman: “amulet” denilen “uğur taşları” (tılsım nesneleri)’dir. Antika insan 

“uğur”a pek önem verirdi. Osmanlı toplumunda bu Antika eğilim özellikle savaş konusuna 

                                                 

2
 Tupe: toupet (fr.): yüzsüzlük, küstahlık. 
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aktarılmıştı. Mehmetçik, köy İmamına bir “Kurşun Tutmaz Hamaylısı” yazdırıp da boynuna taktı 

mıydı, artık, yeryüzünde hiçbir kurşunun etine işlemeyeceğinde kuşku beslemezdi. 

İşte, o arslan atalarımızdan kalma alışkanlığımız sağ olsun. Bir buçuk yıldır sürüp giden kıyasıya 

“Sol” savaşlarımızda kullanılan “Strateji” formülleri, göğsüne takanları her türlü kazadan belâdan 

korumaya ve evvel Allah, her Gazayı kazanmaya yeterli ve hatta artarlı bilindi. Doğrusu yürek gücü 

(Kuvvet’i kalb) veren güzel şeydi bu. Sırasında verdiği güvençle neçe kahramanlıklar bile yaratırdı. 

Bununla birlikte, Sosyal yönelişte, soyut kavramların gerçeklikle ilgisi ve ilişkisi 

derinleştirilmedikçe tabulaştırılması “Sağlam ayakkabı” sayılamaz. İçinde yaşadığımız olaylarla kimi 

ana kaynakları değerlendirirken en çok korkacağımız şey softalığa düşmek olmalıdır. Bilimcil 

Sosyalizmin dogmatizm olmadığını hepimiz, şükür, biliyoruz. Yanıldığımız yan; “bilmek” ile bilineni 

“uygulamak” arasında derin uçurumların yattığıdır. 

En şaşırtıcı örneği, son yılların en çok “gürültü” koparan Strateji tartışmalarında bulabiliriz. Strateji 

lâfı da, Taktik lâfı da her şeyden önce Sosyal Sınıflar problemine dayanırsa anlam taşır. Bir ülkenin 

Sosyal Sınıf ilişkilerindeki orijinalite kavranmadıkça Strateji veya Taktikten söz açmak, pusulasız ve 

dümensiz gemiyle fırtınalı engine açılmaktan farksızdır. 

Taktikle Stratejiyi Karıştırmak 

Lenin’de Strateji sözcüğüne dayalı bir konu yoktur. İç Savaş yâdigârı Stalin, askerlikte 

öğrendiği Strateji ve Taktik deyimlerini, Sınıflar Savaşını daha basitçe anlatabilmek için 

kullandı. Ne var ki Devrimi Stalin değil, Lenin güttü, Strateji diye askercil bilgiçliğe hiç kalkmadı. 

Demek Strateji lafı, bir Devrim Tabusu ve Muskası değildir. 

Türkiye’de “Leninizm’in Kökleri” ile “İki Taktik” kitapları çevrildi çevrileli sosyalistlerimiz 

arasında epey heyecanlı tartışmalar patlak verdi. O kitapları yeni okuyan kuşaklar için heyecan 

kaçınılmazdı. Ne var ki, her kitap gibi, o iki çok önemli kitapçıkta oldukları gibi ele alınırsa ne 

görürüz? 

1- “İki Taktik” 1905 yılı yazılmıştır. Lenin yazmıştır. 

2- “Leninizm’in Kökleri” ondan hemen hemen 20 yıl sonra Stalin’ce yazılmıştır. 

“İki Taktik”i baştan sonuna dek üstün körü okuyan bizim keskin “stratej”lerimiz, satırlar arasında 

bir tek “Strateji” sözcüğünün geçmemiş bulunduğunu fark etseler, kim bilir ne denli çarpılırlardı. Hele, 

kırk küsur ciltlik bir anıt olan Lenin’in tüm eserleri içinde “Strateji” diye bir tek paragrafın 

ayrılamayacağı o keskinlere hatırlatılsa, korkarız dehşetten dona kalırlar ve hatırlatanı mutlak küfretmiş 

bir zındık gibi iman yenilemeye çağırırlardı. 

Nasıl olur? 

Dünyanın en yaman Sınıflar Savaşını emeklemekten kesin zafere dek bir an aksamaksızın gütmüş 

bir Devrim devi, o Türkiye “Sol”unu aylar ve yıllar boyu allak bullak eden “Devrim Stratejisi” 

konusunda “Strateji” gibi uğrunda kelleler uçurulan bir “Terminoloji”yi ağzına almış olmasın?.. 

Neredeyse bu bizim “Marksist-Leninist”lere “istiskal
4
”!..

 
Ne yazık ki doğrusu o. 
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Dahası var. “İki Taktik” adlı anıteserde Lenin, hep “Taktik” sözcüğünü kullanırken, yer yer bugün 

bizim özellikle “Taktik” adını verebileceğimiz konulara sık sık dokunmakla birlikte, ana çizileriyle, 

devrimi hangi Sosyal Sınıfların hangi Sosyal Sınıflara karşı nasıl yapacağı sonucu üzerinde durmuştur. 

Yâni, “Taktik” deyimi altında bizim özellikle “Strateji” adını verebileceğimiz konuyu temel halka 

yapmış ve üzerine basmıştır... Başka deyimle, Vladimir İliç Ulyanof Lenin “Strateji” ile “Taktik” 

terimlerini birbirine katmış. Şimdi biz ne yapacağız? 

Bizi bilmeyiz. Ama, o “Devrimler Kartalı”, Strateji ve Taktik “terminolojisi”ni bir gün gelip 

Türkiye “Sol”larının başlıca “ideoloji” fetişi kılığına sokacaklarına metelik vermeksizin, Tarihin en 

büyük Devrimini başarı ile sonuçlandırmıştır! Bu hakikati işitir işitmez, biz Türk “Stratej”lerinin 

kahrımızdan hemen intihara kalkışmamız ve binlerce insanımızı yıllarca o terminoloji cirit oyununda 

oyaladığımız için öbür dünyada Cehenneme lâyık bulmamız gerektiğine inanmıyoruz. Olur böyle 

şeyler. Yeter ki, sözleri işlerin yerine geçirmeyelim. 

Çünkü, biliyoruz, biz “Asker milletiz!” Bayılırız, askercil yaldız mahmuz gösterilerine. 

Düşüncemizin en “sivili” olan “Sosyalizmi” dahi kışla kanevası [kaneviçesi] içine yerleştirip 

giyinirsek daha yakışıklı olmaz mıyız? Oluruz. Yalnız bir şartla. Ordu terminolojisini Sosyalizme 

sokacağız diye ağzımıza burnumuza bulaştırmamalıyız. “Strateji” mi diyoruz? Konu ettiğimiz olaylar, 

adlarına uygun ilişkilere girmeli. Taktik’ten mi söz ediyoruz? Lütfen söylediklerimiz, Ordu 

mantığımıza sığacak gerçekten taktik olayları kapsasın. Hem bir cihangir Mareşal çalımı ile erlere 

“Strateji” dersi verdiğimizi boru ile çağıralım; hem verdiğimiz keskin emirlere yakından bakılınca 

onların “Taktik” olaylara kılıflaştırılmak istendiği sırıtsın. Buna her şeyden önce “asker damarımız” 

dayanmaz. 

Her terminolojinin bir haysiyeti, yeri, yordamı vardır. Lenin “Taktik” terimini kullanırken 

askercil bilgiçlik taslamamıştı. Hele askerlik sanatı ile devrimcilik sanatını birbirine karıştırmayı 

aklından geçirmemişti. “Taktik” sözcüğü medenî dünyanın akar günlük politika deyimleri sırasına 

girmişti. Lenin sırf politika alanında geçerli anlamı ile Sınıflar Savaşının olaylarında Taktik deyimini 

kullanmıştı. Kullanırken, askercil bilimle sosyal bilim arasında kıyaslama yahut paralellik kurma 

gereğini önermemişti. Ne var ki, öyle bir öneri yapıldı mı, Taktiğin gerektiği yerde Strateji 

uygulamaya kalkmak, yahut Strateji derken Taktik ilişkileri ele almak, “Sosyalizmin Bilimi”ni 

yapmak sayılmaz. Ve Lenin de “İki Taktik” kitabında Sınıflar stratejisini taktiğinden ayırmadıydı, 

gibi sözde özürler, adamı kurtarmaz. 

Stalin’in Leninizm Şema-Alçısı 

Stalin, Cephe alışkanlıklarını, Leninizmi açıklarken uyguladı. Şema olarak Eneski Sosyalizm 

de bu uygulama kalıplarından yararlandı. Ancak o kalıpları (Strateji ve Taktiği) sınıfların ötesinde 

bir “Transandantal kategori” saymadı. “Asker Millet” olduğumuz için bizde meraklıları çok çıktı. 

Bilimcil Sosyalizme askercil Terminoloji nerede, nasıl karıştı? 

Adı geçen ikinci kitapçıktan. 

Onu yazan Stalin, III. Enternasyonal Kongresi günlerinde, Leninsiz kalmış milyonlara: Leninizmin 

en köklü özünü en anlaşılır biçimde vermekle görevliydi. Sınıflar Savaşını elinden geldiğince elle 

tutulur biçimde anlatmak için Askercil Savaş biliminde çok didaktik (çocuğa öğretici) kimi kurallara 

indirgemekte yarar görmüştür. Onun için 10 bölümü 88 sayfa tutan kitapçığın 8’inci bölümünde 

“Strateji ve Taktik” konusuna tam 13 sayfalık yer ayırmıştır. 

Bu kaçınılmaz bir şeydi. Papaz okulundan sonra Marksizmden başka hiçbir konuya baş vermemiş 

olan Stalin kimdi? 



26 yaşında birinci silahlı devrime katılmış, 38 yaşında ikinci silahlı devrime katılmış, tam altı yıl, 

er olarak katıldığı ordular içinde, o cephe senin, bu cephe benim, en ufağı Ordu olan büyük birliklere 

siyasal Komiserlik yapan, Strateji-Taktik planları çizip başarıyla uygulayan en kritik kumandanlıklar 

etmiş bir profesyonel devrim ve İç Savaşlar eri idi. 

Aynı adamın, ayağının tozu ile, daha yumuşak Kafkas çizmelerini ve kaba asker kaputunu 

çıkarmaya vakit bulamaksızın, 42 yaşında Lenin’in yerine geçtiğini düşünelim. Altı yıllık Tarihin 

yazdığı en müthiş İç ve Dış yıldırım savaşlarında tek öğrendiği ve uyguladığı yeni bilim Askerlik 

sanatıdır. Güttüğü Parti, Sovyetler Devleti, Sovyet Milletleri, yüz milyonlarca İşçi-Köylü halk 

yığınları toptan henüz “Savaşçıl Sosyalizm”in ateşi içindedir. Yani, Askercil Savaşla Sınıfçıl Savaş, 

Savaşla Sosyalizm etle tırnaktan çok daha içli dışlı birbirine kaynaşıktır... Böyle bir ortamda, başka 

hangi insan: Orduların Cepheye yedilmesi ile Sınıfların cepheleşmeleri arasında Strateji 

benzerlikleri, Orduların savaş cephesinde kapışmaları, ileri, geri, yandan, arttan savaşmaları ile 

Sınıfların sosyal cephede tutuşmaları, saldırıları, gerilemeleri, savunmaları arasında Taktik 

benzerlikleri bulmaktan geri kalabilir? 

Stalin ister istemez Leninizmin en canlı Sosyal Savaş düşünce ve davranışlarını, epey mekanik 

Askercil Strateji ve Taktik çerçeveleri içinde özetleyip şemalaştırdı. Ne denli dâhiyane özet yapılırsa 

yapılsın, her şema, az çok ölü kalıp’tır. En önemlisi canlıyı gereğince kalıba vurmamak değildir: 

Kalıplarken öldürmemektir. Kol, kırıldı mı, alçı kalıbına vurulur: aşırıca süre kalıpta kalırsa 

dumurlaşır, inmelenir. Lenin ölünce, o muazzam doktrin yapısının her kafadaki ayrı yankısı, bir kırık 

döküklüktü. Onu, Parti başındakinin kimi şema alçı-kalıpları içinde birleştirme ve kaynaştırma çabası 

yerinde olurdu. 

Ancak şema alçının içinde doktrinin canlı özü, kalıp-şemaya feda edilemezdi. Türkiye’de (yalnız 

Türkiye’de mi?) çok kez kalıpla, kalıba alınan organ arasındaki ilişki Medrese kafası ile alınabilirdi. 

Çünkü Ortaçağ, “Ruh”ların en orta yerine çöreklenip yerleşmiş olmaktan çıkmamıştı. Hele hiçbirisi 

“Stalin’in Pabucu” olamayacak insanlar türeyip, “Stalin’in tâ kendisi” kesiliverdiklerini ansızın 

umuverdiler mi: canlı organın yerine alçı kalıbın geçirilmesini pek olanaklı kılmaya dek varabilirlerdi. 

Stalin’in “Bir Ülkede Sosyalizm” Şaşılığı 

Ne var ki Stalin, büyük meziyetleri yanında, hatta Diyalektik üzerine broşür yazmış olmasına 

rağmen kimi konularda Lenin’in okul öğrencisidir. Papaz Medresesinden kalma bir kafa yanını 

güç saklar. Stalin Skolastiğinin en trajik örneği: “Bir ülkede Sosyalizm” kurulur mu, kurulmaz mı 

konusunda belirir. 

Oysa, Stalin’in kendisi dahi, Strateji-Taktik şemasını pek ustaca bilmesine rağmen, Askercil 

alandan Sosyal alana uygularken, ilk etkilendiği Papaz okulu esintisini büsbütün temizleyememişti: 

olayların diyalektiğini, şemaların Skolastiğinden yüzde yüz kurtaramamıştı. “Leninizm’in Kökleri” 
kitabı, Lenin’den sonra Leninizmi en iyi anlamış ve anlatmak için özetlemiş bir propaganda broşürü 

oldu. Ama, Leninizmin yerini tutabilir miydi? 

Böyle bir soru bile bugün artık gülünç gelir. Ama, kuşaklar boyu, en kabadayı Leninistlerin o 

broşürü ilmihal
5
 gibi ezberledikleri bilinir. Broşürün, son kerteye dek olumlu bütünü içinde, yer yer 

soru uyandıran ayrıntıları yok değildir. Bunların hepsi üzerinde durmaksızın, yalnız bir noktasına 

değmek ilginç olur. “Bir ülkede Sosyalizm” olur mu, olmaz mı? Bu konu yüzünden Lenin Partisinde 
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tam anlamıyla “Kan gövdeyi götürmüştür”. Ve o kanamalarda en acımasızca “Bir ülkede Sosyalizm 

kurulur” tezini savunan Stalin baş tutmuştur. 

1924 yılı Fransızcaya “Teorik ve Pratik Leninizm” adıyla çevrilen aynı broşürün 32’nci 

sayfasında ise Stalin “Teori” bölümünü şu sözlerle bitirir: 

“Bir tek ülkede burjuvazinin iktidarını devirip yerine proletaryanınkini kurmak, henüz 

sosyalizmin tam zaferini sağlamak değildir. Başlıca yüküm: Sosyalist üretimin örgütlenmesi 

henüz yerine getirilecek yükümdür. Birçok ilerlemiş ülkeler proleterlerinin kombine çabaları 

olmaksızın bir ülkede sosyalizm kesin zaferi elde edebilir mi, baş edebilir mi? Elbette hayır. 

(Altını çizen H. K.) Burjuvaziyi devirmek için bir tek ülkenin çabaları yeter: bizim Devrimimiz 

Tarihinin ispatladığı şey budur. Sosyalizmin kesin zaferi, sosyalist üretimin örgütlenmesi için, bir 

tek ülkenin çabaları yetmez, hele Rusya gibi adamakıllı kırsal bir ülkeninki hiç yetmez; birçok 

ilerlemiş ülkeler Proletaryalarının çabaları gerektir.” 

“Böylece bir ülkede muzaffer Devrimin esas görevi öteki ülkelerde devrimi geliştirmek ve 

desteklemektir. Gene bir ülke Devrimi kendisini bağımsız bir büyüklük saymamalıdır, fakat, 

öteki ülkelerde proletarya zaferini aceleleştiren bir araç, bir yardımcı saymalıdır.” (Stalin, agy.) 

Bir Ülkede Sosyalizme İnanmayanları Suçlayış 

Stalin açıkça “öteki ülkelerde devrimi” desteklemeden bir ülkede sosyalizmin 

kurulamayacağını çıkarmıştı ilkin. Sonra bu kanısının tersine döndü. 

Stalin, bu tezini savunmak için, Lenin’in “Proletarya Devrimi” broşüründeki şu sözü aktarmakla 

yetiniyor: 

“Öteki ülkelerde Devrimin uyanması, desteklenmesi geliştirilmesi için bir ülkede âzami”yi 

yapmak... 

Lenin’in bu “lapidaire” (kısacık) sözünden, Stalin’in yukarıdaki gibi tekrarlamak üslûbu ile yaptığı 

açıklama çıkar mı? Besbelli iki bambaşka olay birbirine karıştırılmamalıdır: 

1- Bir ülkede proletarya zaferi “öteki ülkelerde devrimi” tutar. 

2- Ama bir ülkede: “Sosyalizmin kesin zaferi, sosyalist üretimin örgütlenmesi için, bir tek 

ülkenin (hele Rusya gibi kırsal bir ülkenin) çabaları yetmez” mi? 

1924 yılı için, ikinci şık cidden çözümü çetin problemlerdendir. Dış ve İç savaşlarla Çarlık 

düzeyinden çok gerilere düşmüş bir çöl ülke olan Rusya umut kırıcıdır. Ancak, Lenin’de bulunmayan: 

kötümser kehanet’i, Leninizm diye öne sürmek yerinde bir öngörü sayılmamalı idi. Nitekim, Lenin 

sağken, geri ülkede sosyalizmin kurulamayacağını önerenler, “II. Enternasyonal Kocakarıları” idiler. 

Lenin’in ölümünden birkaç yıl sonra, aynı Stalin bir ülkede sosyalizmin kurulamayacağını ağzına 

alanların kellelerini uçurur. 

Hayat, çarçabuk, kötümser kehanetlerden üstün çıkar. Ondan sonraki gelişim temposu ise, bir 

ülkedeki çabaların “kesin Sosyalizm zaferine” yani “Sosyalist üretimin örgütlenmesine” yeterli 

olduğunu yerden göğe dek ispatlamıştır. Sovyetler’in “Sosyalist Üretimi”: bütün dallarıyla, 

Avrupa’da birincidir. 20 üretim dalındaki Dünya üretim yarışmasına gelince, aynı Sosyalist Üretim 11 

dalda gene dünya birincisidir, yalnız 9 dalda dünya ikincisidir. 

Bu olay bize neyi öğretiyor? 



Bütün sıkı Leninci kaliteleri ile birlikte, Stalin ayarında bir kimsenin, sosyal olayları 

değerlendirmede nasıl yanıldığını öğretiyor. Dünya ölçüsünde bakalım. 1924 yılı, Fransızcaya çevrilen 

Stalin’in broşürüne “Fransız Partisi”: “Tam saatinde gelmiş” bir cankurtaran simidi bulmuş gibi 

sarılıyor. “Doğru Politika çizgisini bulup, takip etmek” uğrunda: “Her Enternasyonal üyesi için 

pek emin bir rehber” sayıyor Stalin’i. 

Neden? 

Broşüre yazılan “Önsöz”ün son bendi şöyle der: 

“Leninizmi, onun teorisini ve partisini tanımlamak, herkesin deneyebileceği bir konudur, ama 

bu işi ancak, Usta’nın yanı başında, ilk saatin işçileri olarak bulunmuş olanlar gerektiği kadar 

sarahatle [açıklıkla] ele alabilirler. O gibi kimseler arasında Stalin en iyilerinden biridir.” 

O 1924 yılı: “en iyilerinden biri” olan Stalin’in sonra gittikçe ne olduğunu bilmeyen kaldı mı: Tek 

Yanılmaz-Papa ve tüm değilse yarım-Tanrı!.. Koca Sovyetler Birliği, hâlâ: “Destalinizasyon” 

(Stalinleşmeyi giderme) çabasını bitiremedi. Adam o denli ağır bastı. Temel konuda bir yanıltı, sonra, 

Parti tepesinde olmanın verdiği güçle, o yanıltıyı başkalarında yakalama, bu sonucu kaçınılmaz 

kılmıştı. 

Teori Hazinelerine Oturuş 

Stalin’in emrine geçen ideoloji hazinesi eşsizdi. 

Stalin dramı bize asıl metodolojik bir gerçeği ifşa ediyor. Problem, “Bir ülkede Sosyalizm 

kurulur mu?” kadar sınırlı olmaktan uzaktır. Problem, bir devrimcinin, hem Uluslararası, hem kendi 

Ülkesi çapında Teorice ve Pratikçe Lenin kadar derinliğine, yılmaz ve alçakgönüllü bir orijinal 

araştırıcı ve yaratıcı olup olmaması problemidir. Öyle, yani: Lenin olunmadı mı, Stalin kadar 

“Ustanın yanı başında, ilk saatin işçisi” bulunmak bile yeterli olmuyor. 

Marksizm bir “dehâ” eseri ise, dehâ: yılmaz tutkunlukta dağlar gibi yığılı “emek” demektir. Çocuk 

çağından beri dağlar gibi emeğini hem pratik, hem teorik alana yığan, 15 yaşında araştırmaya 

Marks’ın Kapital’i ile (Diyalektik Maddecilikle) girişen ve Almanca, Fransızca, İngilizce dillerindeki 

bilim hazinelerini öz kaynaklarında tartarak izleyen kişi Lenin’dir. 

Rusça bile anadili olmayan “bir köylü” Stalin, gözünü Leninizmle açtı. Onu gördü, onu bildi. 

Lenin’i kimse (o zamanki Leninciler içinde kimse) Stalin kadar anlayamadı ve anlatamadı. Eski: 

Plehanof’lar, Akselrod’lar, Martof’lar vb. yeni: Trotski’ler, Buharin’ler, Zinovyef’ler vb… Leninizmin 

yolunu ikide bir kesmeye çakşırlarken: Stalin, “Ustanın yanı başında” balta girmemiş ormanların nasıl 

caddeler açılarak geçildiğine, hep adsız bir “ilk saatin işçisi” olarak katıldı. 

Onun için, yolu yordamı Stalin’den iyi bilen çıkmadı. Usta öldüğü gün, Stalin yolu yordamı güden 

biricik “işçi” oldu. Bir anda Leninizmin bütün hazineleri, mühürleriyle, bekçileriyle birlikte onun 

(Stalin’in) elinde idi. O hazinelerden, en az kültürlü bir köylünün bile dilediği anda, dilediği noktada 

yararlanabilmesi, doğru Lenin’le karşı karşıya gelip onu dinlerce öğrenivermesi için her hazırlık ve 

kolaylık yapıldı. 

Bu herkese açık Hazine envanterinin en basit örneği, daha 1926 yılı 30.000 nüsha basılan ve V. V. 

Adoratski, N. N. Baranski, G. Kramolenikof, İ. F. Popof gibi bilginlerin derledikleri “Lenin’e Yol” 

adlı 4 yoğun ciltlik eserdir. Orada bir tek satır yorum yoktu. Lenin’in 30 cilde sığmayan emeğinde 

geçmiş bütün en özlü düşünceler oldukları gibi sınıflandırılmıştı. 



Herhangi bir konuda zihinler mi karıştı? Stalin değil, yeni okuma öğrenen bir işçi, beş dakika 

çevireceği herhangi bir Lenin derlemesinde, aradığı şeyi Lenin’in ağzından dinleyebilirdi. Artık, 

dinlediğini anlaması, biraz kendi eğilimine, denemesine, zekâsına ve bilgisine kalmıştı. 

Teori, Metot, Devlet, ayrı ayrı Sınıflar, Yığın, Uzmanlar, Disiplin, Kontrol, Devlet Kapitalizmi, 

Savaşçıl Sosyalizm, Buğday, NEP, İmtiyaz, Kooperatif, Elektriklendirme, Kuruluş, Köylü, İşçi, 

Kızılordu, Kadın, Kültür, Basın üzerine mi? Devrim, Reform, Proletarya Hegemonyası, İsyan, Terör, 

Kapitalizmde ve Sovyetlerde Sendika, Gençlik üzerine mi? Ayrıca Sovyetler İktidarı ile Kolektifleşme, 

yahut Parti ve Örgütlenme gibi özel alanlar üzerine mi?.. Ekonominin, Sosyolojinin, Politikanın, 

Hareketin, Programın, Tüzüğün, Kültürün, Felsefenin bütün akla gelebilir ve gelemez bütün alanları ve 

ayrıntıları üzerine mi? Bir düğmeye basın: Lenin size kendi sesiyle her şeyi hemen açıklayacaktır. 

Stalin’in Lenin’le Karşılaştırılışı 

Stalin, Lenin’in yerini doldurabildi mi? Hazır: Devlete ve Partiye kondu. İbretle bakılacak III. 

Enternasyonal’i kaldırışı ve kişi zılgıtı, onun Lenin olamadığını kendi diliyle itiraf etmesi oldu. 

Her alanda sıra sıra bilginler, uzmanlar, araştırıcılar, size Lenin’de ve Dünya’da ne olmuş, ne 

oluyorsa hepsini genellikleri ve özellikleri ile en kavranılır biçimde sunmaya hazırdırlar. Yüz-

milyonlarca insan içinden en seçkinleri, geceli gündüzlü bu uğurda çalışır çabalarlar. Biraz kafanızı 

kullansanız, önünüze yığılan veriler arasında en doğru ilişki ve çelişkileri yakalayıp ışığa çıkarmanız 

işten değildir. 

Devlette ve Devletle çalışmanın böyle sonsuz başarı olanakları vardır. Ömründe sivil ve sosyal 

konuların alfabesini öğrenmesi cinayet sayılmış nice paşalar, bir gün ansızın Devlet güdücüsü olur 

olmaz, nasıl kâinata, bütün sivil ve sosyal konuların biricik yanılmaz üstat kaynağı gibi ahkâm 

keserler?.. İşiten kulaklarına inanamaz. Şu bilinen kişi mi bu “marifetleri” gösteriyor! Hayır. 

İnanılamaz. Meğer neymiş o kişi? 

Stalin, hazır Leninizm hazineleri içine en yaman Partinin ve Devletin şartsız kayıtsız öncüsü 

durumuna girince o denli erişilmez olanaklarla silahlı idi. Ünlü İşveren “Büyük Adam”ları gibi o, 

Stalin: mumyalandığı bir mezardan naftalinleri silkilip başa geçirilmiş kürk de değildi. Adım adım 

Devrimci eylemin ve teorinin ortasında dövüşerek yetişmişti. Lenin’in ve Leninizmin hiçbir değerine 

yabancı, uzak durmamıştı. Gene de onun için Doktrin, oldukça “Hazır giysi” idi. Lenin kesmiş, 

biçmiş, ölçmüş, dikmişti. Stalin giyiyordu. 

Stalin, Ustasından en iyi makas, iğne, makine kullanmayı öğrendi. Lenin’in “patronları” 

üzerinden en pürüzsüz giysileri yapabilirdi. Ama, bir “orijinal model” yaratmaya sıra gelince, yeni 

kalıplar bulmak meseleydi. 26 Ocak 1924 günü “İkinci Bütün Rusya Sovyetler Kongresi”ne 

okuduğu söylev, Partili edebiyatın örneği idi. 

1) “Parti Üyeliği”, 

2) “Parti Birliği”, 

3) “Proletarya İktidarı”, 

4) “İşçi Köylü İttifakı”, 

5) “Cumhuriyetler Birliği” ve 

6) “Üçüncü Enternasyonal” mirasları üzerine “ant içmişti” Stalin o nutukta. 



Stalin, bu altı yeminini tutmak için olağanüstü çaba gösterdi. Sonuncu yemin şu idi: 

“Üçüncü Enternasyonal’i güçlendirmek ve genişletmek için hayatımızı feda etmekte kusur 

etmeyeceğimize, önünde ant içiyoruz Lenin Yoldaş!” 

İkinci Emperyalist Evren Savaşı sonunda Üçüncü Enternasyonal’i kaldıran, Stalin oldu. 

Gerekli miydi? Gereksiz miydi? Onun tartışma yeri başkadır. Daha Çin problemi ile birlikte: Parti 

mi Üçüncü Enternasyonal’in “Şubesi”dir, yoksa Üçüncü Enternasyonal mi Parti’nin “Seksiyonu”dur? 

sorusuna karşılık bulmak düşünülmedi. Çünkü ortada Lenin yoktu. Yalnız Stalin, Üçüncü 

Enternasyonal’i fiilen ve adıyla sanıyla, “genişletmek” şöyle dursun, ortadan kaldırdığı gün: 

“Hayatımızı feda” etmediğimiz görüldü. 

Gene Lenin’i en yakından ve en iyi tanımlayan kişi, dünyada Stalin oldu. O Lenin’de başlıca 5 

kesin karakter seçti. Bunlardan
 
ilk ikisi, teorik ve sübjektif olarak: 

1- Mantık gücü, 

2- Prensip gücü idi. 

Karakterlerden son ikisi, pratik ve objektif olarak: 

3- Yığına inanç, 

4- Devrime inanç idi. 

Bu dört karakterde Stalin’in Lenin yolunda kalmak için elinden geleni, hatta gelmeyeni yaptığı 

muhakkaktır. 

Ancak Lenin’in, ayrı bir beşinci karakteri de, o ilk dört karakteri üstüne kanat açmıştı: 

5- Alçakgönüllülük... 

Lenin, doğru bildiğini savunurken, ikiyüzlü “Tevazu”a metelik vermezdi. Ama, poz, çalım, 

atmasyon, kırıcılık, “böbürlenme, kendini beğenme” de bilmezdi. 

Stalin: “Bu sadeliğin ve alçakgönüllülüğün, bu göze çarpmamaya çalışmanın veya hiç değilse 

göze çarpmaya çalışmamanın ve kendi yüksek mevkiini belirtmemenin... İnsanlığın “en derin 

katlarının” yeni tip Lideri olarak Lenin’in en güçlü yanı olduğunu ancak sonraları 

anlayabildim.” der. 

Ne var ki, “anlamak” başka, “uygulamak” başka şeydi. Stalin de ilkin Kremlin’deki hizmetçi 

odasında seyyar karyolada yattı. Gitgide o “en güçlü yanı” epey unuttu. “Hişşt!.. Susun! Geliyor” 

dedirtti. Elinde değildi. “Muhayyilemde Lenin’i bir dev olarak, hükmeden kişiliğe sahip iriyarı bir 

adam olarak canlandırdığım için, fizik anlamda da büyük adamı görmeyi umuyordum.” diyen 

Stalin’di o. Lenin değildi. Lenin’i görünce “Ne büyük hayal kırıklığına uğramış” idi! 

II. Enternasyonal’in En Büyük Yanlışı 

Usta’ya sadık kalmak: Skolastiğe düşmeksizin, teoride gelişim, sağlamakla olur. Oysa Stalin, 

II. Enternasyonal’in yalnız olumlu yanlarını sayarken yüzeyde kalmıştı. 



Yukarıki satırlar, ne küçük ülkelerin ölü-diri Stalin taslaklarını düzeltmek içindir, ne rahmetli 

“Diktatör”ü Anıtkabir’den atıldığı mezarında rahatsız etmek içindir. İnsanların, insandan başka bir şey 

olmadıklarını unutamayacak denli içyüzlerinde tanımaya ve anlamaya alışmışızdır. Buradaki amaç, 

Stalin’in her dediğinin Lenin kadar gerçek olup olamayacağını göz önünde tutmak da ikinci noktadır. 

Birinci nokta şudur: Stalin kendi kurmadığı, “hazır” bulduğu Leninizm önünde, didaktik olmanın da 

zoruyla, ister istemez az çok şematik ve kitapçıl (Usta’nın yazdığı gibi) kalma titizliğini göstermiştir. 

“Usta’ya sadık kalma”: Marks-Engels önünde Lenin’in de birinci görevi oldu. Bu görevin başarı 

sağlaması: düşüncede hem anarşiyi, hem Skolastiği önlemesine bağlıdır. Daha doğrusu ana 

prensipleri bozmadan sistemi geliştirmek başarı sağlar. Yoksa, Usta’ya sâdık kalmanın aşırı 

abartılması, çırağı skolastiğe kaydırabilir. Lenin, orijinal bir savaşçı ve araştırıcı olduğu için, 

Marksizmde her türlü Skolastiği temizlemiştir. Stalin için aynı şey her zaman söylenemez. O, zaman 

zaman Metinlere sadâkati abartırken, skolastikten tam kurtulamamış, dolayısı ile metinleri zorlamıştır. 

Bunun Strateji ve Taktik konusunda örneğine gelelim. Stalin, II. Enternasyonal’i nasıl anlatıyor? 

Şöyle: 

“II. Enternasyonal periyodu, izafî (görecil) bir sükûnet çağında mükemmel (par excellence: en 

yüksek kertede) bir biçimlenme ve öğretim periyodu olmuştu. Parlamentoculuk o zamanlar sınıf 

mücadelesinin başlıca biçimi idi... Proletarya ordularının biçimlenmesi ve öğretimlendirilmesi 

için legal olanaklardan yararlanmakla yetiniliyordu; proletaryayı sonu gelmezce muhalefet 

rolüne sıkıştıran ve sıkıştırması gerekli görünen bir düzenin çerçevesi içinde parlamentarizmi 

kullanmakla yetiniyordu. Besbellidir ki, böyle bir periyoda ve proletaryanın yükümlerini böyle 

bir anlayış ile ortada ne hakiki bir Strateji, ne hakikî bir Taktik kalamazdı, belki yalnız bir takım 

taktik ve strateji parçaları kalırdı.” (Stalin, Leninizmin Esasları) 

Stalin’in bu sözleri, bizim TİP ABA’cılarına (Aybar-Boran-Aren) epey umut verici sayılmaz mı? 

Bu sözlerin ilk bakışta Usta’ya sadâkati var: II. Enternasyonal eleştiriliyor. Ancak, bu eleştiri sırf 

Strateji ve Taktik bakımından ele alındığı yerde bile, yalnız “çağı için” olumlu yanı ile anlatılıyor. 

Yeter mi? II. Enternasyonal yalnız “Proletarya ordularını biçimlendirme ve öğretimlendirme” ile 

kalmıştır. Stalin diyor ki: 

“Büyük sınıf ihtilâfları [uyuşmazlıkları], devrimci muharebelere hazırlık, Proletarya 

Demokrasisini iktidara getirmenin araçları gündem içinde değildi.” 

II. Enternasyonal’de bulunmayan o şeyler Lenin’de (RSDİP) yok muydu? 

“II. Enternasyonal’in büyük yanlışı parlamento mücadelesi biçimlerini kullanmış olması 

değildir; o biçimlerin önemini değerinden üstün göstermesi, hemen hemen tek olağanlar sayması 

ve devrimci savaşlar periyodu, parlamento dışı mücadele periyodu geldiği vakit, yeni görevlerini 

yerine getirmekten sıvışması ve kaçınması en büyük yanlıştır.” (Stalin, agy.) 

Bütün bu söylenenler yanlış mı? 

Hayır. 

Usta’ya, Prensibe uygunsuz mu? 



Gene hayır. Ama, II. Enternasyonal’e yalnız olumlu yanından bakıldı mı, eksiklikleri sezmemek 

elden gelmiyor. Usta’nın aynı konuda yazdıklarına ve yaptıklarına bakınca ise, epeyce yüzeyde 

kalındığını görmemek elden gelmiyor. 

II. Enternasyonal’in Doğuştan Yanılgısı 

İkinci Enternasyonal, Savaş’tan çok önce “mükemmel” olmaktan uzak, İşçi Sınıfını 

İşveren Sınıfına “evcilleştiren” bir tuzaktı. Stalin bu olumsuz yanı görmüyor muydu? 

Önce: “Büyük İhtilâfla”, “Proletarya Demokrasisi” II. Enternasyonal’in “gündem içi” problemi 

değil miydi? 

Gündem içiydi. 

Lenin yazıyor: 

“Bilindiği gibi, Plehanof 1903 yılı (onu bir Rus Scheidemann’ı yapan acıklı din 

değiştirmesinden önce) bir devrimci Marksist idi. Ve Program’ın kabul edildiği Parti 

Kongresinde, Plehanof diyordu ki: Devrimde Proletarya gerekirse kapitalistlerin seçim haklarını 

kaldıracaktır, karşıdevrimci olduğu ortaya çıkacak olan her parlamentoyu dağıtacaktır.” (Lenin, 

Dönek Kautsky, s. 126) 

1907 yılı Stuttgart’ta toplanan II. Enternasyonal Kongresi, Lenin ile Rosa Luxemburg’un teklif 

ettikleri tezleri kabul etmişti. O tezlere göre, Savaş sırası patlak verecek ekonomi ve politika 

bunalımlarından yararlanılarak, mücadele Sosyalist Devrime götürülecekti. II. Enternasyonal’in şefleri 

olan Kautsky ve Vandervelde de bu teklife oylarını vermişlerdi. 

“Kautsky, 1909 yılı bir Devrimler çağının kaçınılmaz olarak yaklaştığı üzerine, Savaş ile 

Devrim arasındaki bağlar üzerine bütün bir kitap yazmıştı.” (Lenin, Dönek Kautsky, s. 76) 

1912 Aralık 24 ve 25’inci günleri toplanan Olağanüstü II. Enternasyonal Kongresi, “Bâle 

Manifesti”ni yayınlamıştı. Orada, büyük Emperyalist Savaşı bir haydutluk sayılıyor ve ona karşı 1907 

kararlarını işçilerin uygulaması isteniyordu. 

“Kautsky, 1912 yılı, yarınki Savaşın Devrim yararına kullanılmasını imzalıyordu.” (Lenin, 

Dönek Kautsky, s. 76) 

Bütün bu Kararlara, Manifestlere rağmen, Emperyalist Savaş patlar patlamaz ne oldu? 

Bütün o muazzam lider putlarıyla birlikte II. Enternasyonal Partilerinin büyük çoğunluğu 

Emperyalizm önünde eğildiler ve İşçi Sınıfını en büyük soğukkanlılıkla Savaş salhanesine kurban 

edilmeye, Marksizmden ezberlenmiş sözlerle kandırmaya giriştiler. 

Niçin? 

Bu ilân edilmiş prensiplere “ihanet” bir yanılma mıydı? 

Hayır ve evet: yanılmak ve yanıltmak isteniyordu. 

Bu nereden geliyordu? Liderlerin cahilliklerinden ve tabansızlıklarından mı? 



II. Enternasyonal’in iç hastalığından... Onun “Parlamento biçimlerini... tek organ” sayması da o iç 

hastalıktan fışkırıyordu. II. Enternasyonal, “mükemmel” (en yüksek kertede) bir “biçimlendirme ve 

öğretim” aracı gibi gözüküyordu. Ama, İşçi Sınıfını İşveren Bozuk Düzenine alıştırıp “evcilleştirme” 

aracına dönmüştü. Hem bu dönüşme “Emperyalist Savaşını” ve “Büyük Sınıf İhtilâflarını” 

beklemeden çok önceleri olmuştu. 

II. Enternasyonal, dümdüz bir çiziyle “biçimlendirme” ve “öğreti” yapmak sırasında, İşçi 

Sınıfının Hareketini ve Örgütünü en sinsice ve korkunçça: “Biçimsizleştirme” ve “Soysuzlaştırma” 

yolunu da açmış ve o eğilimi ağır bastırmıştı. 

Ne sayede? 

Hiç de “mükemmel bir biçimlendirme ve öğreti” organizması olmayan yapısı sayesinde... 

II. Enternasyonal’in Öldürücü Yanılgısı 

İkinci Enternasyonal -Stalin’in de bilmesi gerektiği gibi- Savaştan çok önce Sendikalizm ve 

Parlamentarizm çıkarları yüzünden Burjuvazinin yan örgütü olmuştu. Stalin’in bu örgütü 

“mükemmel” görmesi bize bir şeyi öğretiyor. Stalin de yüzde yüz “ihticâca sâlih” (belgelenmeye 

elverişli) olamaz. Onun Strateji şeması da insanları kafalarından etmemelidir. 

II. Enternasyonal’in “Doğuştan günahı” (Péché  originel’i) Marksizm Softalığını birinci kalite 

gibi taslamış olmasından kaynak alır. Ama, o diyalektiği Skolastiğe çeviriş sebepsiz, yahut tesadüf 

değildir. 1915 yılı: “Bir Fransız Sosyalistinin Namuslu Sesi”ni duyurtmuştu. Namuslu ses, Fransız 

İsviçre’sinden gelmişti. Ses, 11 Mart 1915 günü Lausanne’da: “Ölen Sosyalizm ve Dirilmesi gereken 

Sosyalizm” adlı bir Konferans veren Paul Golay’ın sesiydi. Şöyle konuşuyordu: 

“Bernstein bir çeşit Demokratik Reformizmi formülleştirip onu kendisi Revizyonizm adıyla 

vaftiz ettiği zaman, Kautsky onu özel ve uygun metinlerle yıldırımlara çarptırdı. Görüntüler 

kurtarılır kurtarılmaz, Parti Realpolitika’sını daha az sürdürüp durmadı. 

“Sosyal-Demokrat Partisi bugün ne ise o oldu. Akılları durduran bir örgüt. Kudretli bir 

gövde: içinden ruhu uçup gitmiş... 

“Gerçi, İşçi örgütü bu kertede yüksek rakamlı aidatını ödeyenlere hiçbir zaman ulaşmamıştı; 

hiçbir zaman böylesine bol parlamenterler (Milletvekilleri) çıkarılmamıştı; hiçbir zaman daha iyi 

bir basın örgütlenmesi görülmemişti; hiçbir zaman da, karşısında isyan edilmesi gereken 

böylesine iğrenç bir eser ortaya çıkmamıştı. 

“Hem, bütün Enternasyonal Şubeleri içinde de gözlemlenen bu eğilimleri gösteren Alman 

sosyal-demokrasisi tek başına kalmıyor.” “Memurların gittikçe büyüyen sayısı” belirli sonuçlar 

getiriyor; “Bütün dikkat aidatların muntazaman kasaya girmesine çevrilmiştir”; grevler, 

İşverenlerle “yeni sözleşmeler yapılma amacını güden bir sıra gösteriler” sayılıyor. “İşçinin 

kaderi, Kapitalizmin kaderine boyun eğdirtiliyor”, “Yabancı sanayi zararına kendi millî 

sanayinin şiddetle gelişmesi dileniyor.” 

Reichstag (Alman Meclisi) mensuplarından R. Schmidt, bir yazısında, Sendikaları Kapitalizme 

yararlı: “Ekonomi hayatına düzen ve oturaklılık” getiren, “Patron’un hesaplarını kolaylaştıran ve 

gayrı meşru rekabeti engelleyen” örgütler olarak tanımlıyor ve şunları sözüne katıyor: 

“Böylece, Sendikacılık, patronların kârına oturaklılık getiren bir şeref sayılmalıdır!.. Büyük 

örgütlerin sekreterleri bir sıra şahsiyetler (önemli kişiler) hâline geliyorlar. Ve Politika hareketi 



içinde, Milletvekilleri, Doktorlar, Edebiyatçılar, Okuryazarlar, Avukatlar, bütün o bilimleri ile 

birlikte azıcık kişicil ihtirası da taşıyanlar, kimi tehlikeli hâle gelen bir itibardan yararlanıyorlar. 

“Sendikaların kudretli örgütü ve cüzdanlarının sağlamlığı, onlara katılanlarda lonca ruhunu 

geliştirdi. Oysa, esasında reformist olan sendika hareketinin sakıncalarından birisi de, ücretli 

işçilik şartlarının üst üste konmuş “dilimler” düzeltilmesidir. Bu tutum temelli birliği kırıyor ve 

en gözde işçilere bir ürkeklik ruhu aşılayıp, onları bazen bir “hareket” karşısında ödü patlar 

duruma itiyor: çünkü o gibilerin vaziyetleri, kasaları, alacaklı hesapları hareket yüzünden 

herhangi bir yıkıntıya uğrayabilir. Böylece, İşçi Sınıfının çeşitli sınıfları arasında bir çeşit ayrılık 

biçimleniyor: bu sınıfları sendikanın tâ kendisi yapmaca yaratmış bulunuyor.” 

İşte II. Enternasyonal, Tekelci Finans-Kapitalin, dünya aşırı-kâr çapulundan ayırdığı bir parça ile 

satın alıp beslediği Aristokrat işçiler zümresini ve onun Parti Bürokrasisi ile Sendika Ağalarını İşçi 

Sınıfının başına böyle belâ etmişti. “Parlamento mücadelesi biçimleri” o başbelâsının maskesi gibi 

kullanılıyordu. “Yeni görevleri yerine getirmekten sivişmesi [sıvışması]” ters bir “yanılgı” değil, o 

yapısının kaçınılmaz sonucu oldu. 

Stalin bunları bilmiyor muydu? Bu nedenlerle, ustalar dururken, çırakların anlatışlarını 

tabulaştırmaya gerek bulmuyoruz. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ayrım III 

Sosyal Anlamlı Askercil Taktik Elemanları 

 

 

 

 

 

 

 



Sosyal Anlamlı Askercil Taktik Elemanları 

Son yılların önde giden Devrimcileri, hep ve yalnız “Strateji” üzerinde tartıştılar. Bu eğilim işin 

kolayına kaçmaktı. Aslında birkaç cümle veya sayfa ile özetlenebilecek ve doğrusu, yanlışı epey uzun 

süre sonra ortaya çıkabilecek olan Strateji kesiminde söylenenleri olaylar hemen yalanlayamazdı. 

Taktikse onun zıddı idi. Söylenir söylenmez uygulanması gerekirdi, uygulanır uygulanmaz, olaylarla 

çarpılıverirdi. Onun için bütün “Stratej”lerimiz (Sevkülceyşçilerimiz) en bilgincil titizlikle günün, her 

günün kaçınılmaz görevleriyle ilgili Taktiğe yan çiziyorlardı. 

Bu nankör görevin hiç değilse üzerinde en az durulan, ama günün en yakıcı konusuyla ilgili 

bulunan birkaç problemini azıcık ayrıntılarıyla ele almak gerekti. O yakıcı ve yanıcı problemlerden 

biri, görebildiğimiz kadarıyla: Taktiğin biçimleri, momentleri ile onlarla insanın, özellikle şef insanın 

ilişkileri çevresinde toplanıyor. Bir sürü eğilim, örneğin “Disiplin”, yahut “Demir disiplin”, Kömür 

disiplin gibi genç ruhları trans (vecd) halinde donduran “terminoloji”lerle ortalığı kasıp kavuruyorlar. 

Problemi en alfabetik biçimiyle koymazsak anlatamayacağız. Onun için, bir başka devrimcinin 

klasikleşmiş koyuşuna uymaktan daha yararlı yol bulamadık. Sosyal Savaşa bakarak son derece basit 

ve mekanik olan askercil Taktikten yararlandık. Askerlik güzelsanatında bile vazgeçilmez sayılan 

elemanların, Devrimcil artistlerce ibret kaynağı olacağını düşündük. 

Objektif Strateji-Sübjektif Taktik 

Strateji planı uzun etütlerle Savaş dışında, Taktik davranış sıcak ateş içinde yapılır. Strateji: 

Tez (dost)-Antitez (düşman) objektifliği statükosuna dayanır. Taktik: Sentez (zafer) uğruna her an 

değişen sübjektif dinamizme dayanır. Kaynak; Alman Genelkurmayının “Truppenführung” adlı 

Talimatname maddeleridir. 

Strateji, eski deyimiyle Sevkülceyş (orduların yönetilişi) büyük önem ve öncelik taşımakla 

birlikte, ana çizileriyle daha çok objektif savaş şartlarının düzenlenmesidir. Daha doğrusu Ordu varsa 

ve savaşa tam hazırlanmış ise, o varlığa ve hazırlığa göre sevk edilir (cepheye gönderilir). 

Taktik, asıl cephede yapılan somut Savaşın ve cephe gerisinde yapılan uzun hazırlıkların 

yönetilişidir. Objektif olarak varolan orduların, cephe gerisinde manevralarla hazırlanması, Strateji 

içinde Taktik’tir; cephede doğrudan doğruya sıcak savaş ateşi içinde yönetilmesi Taktik içinde 

Taktik’tir. 

Strateji ne denli önceden az çok belirli ortamda belirli planla güdülen objektif ve bir kerteye dek 

soyut sayılabilirse; Taktik en az o denli önceden hiç kestirilemeyecek, her zaman ve her yerde sık sık 

parola ve biçim değiştirecek, oldukça sübjektif ve son kerteye dek somut savaş güdümüdür. 

Bir ülkenin belirli ekonomik, sosyal, politik vb. gibi coğrafyacıl ve tarihçil şartları ortamında verili 

olanakları objektif olarak ne iseler, o ülke ordularının genel Strateji planı o şartlara göre az çok soyut 

olarak peşin peşin çizilebilir. Bu bakımdan Strateji kalın çizili bir kanevaya [kanaviçeye] benzer. O 

kaneva içine gerekli savaş parola ve biçimlerinin çiçeklerini, peyzajını özellikle işlemek, ateş hattına 

gerçekten veya taslak olarak girmiş güçlerin sübjektif düşünce ve davranışlarına bağlıdır. 

Strateji, bir merkezde tepeleşmiş bir avuç azlık Genelkurmay organınca yuvarlak ve kaba 

çizileriyle planlanır. Bu bakımdan Strateji planları uzun Tarih, Coğrafya, Ekonomi, Politika, Kültür 

vb. etütlerinin son derece derinliğine araştırılıp incelenmesine dayanmakla birlikte, uzaktan bakanlar 

için: “Bunda bilemeyecek ne var?” dedirtecek kadar kolayca çiziştirilivermiş gibi görünür. Ama Strateji 



bir edebiyatçı esinlemesi, “Sehl’i mümteni”
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 (ulaşılamaz kolaylık) değildir. Onun için, her önüne gelen 

görünüşe aldanıp, masa başına oturdu mu, dört beş çizgiyle en anıtsal Stratejiyi döktürüveririm sanır. 

Ve döktürür de. Rastladı ise, ne âlâ. Tutmadı mı, en güçlü orduları kaz gibi avlatır. 

Taktik’in öyle harita ve masa başında uyduruluverecek yanı hiç yoktur. Taktiğin yeri ateşin içidir. 

Orada her güç, kendisinin ve karşısındakinin (düşmanın) bütün olanaklarını bir anda sezip kavrayarak, 

yıldırım kararlarla en etken davranışı başarmak zorundadır. Çünkü o an içinde ya dost güçler, ya 

düşman güçler, ya yakacak, yahut yanacaktır. İşin akademik eleştiriye, uzun tartışmalara tahammülü 

yoktur. 

Onun için her Ordu’da: iyi Strateji ustaları gibi, iyi Taktik uzmanları ayrılabilir. Diyalektik 

düşünce ve davranış için böyle mutlak “uzmanlık” ayrılıklarına gerek yoksa da; skolastik veya 

metafizik düşünce ve davranış metotlu derebeyi yahut burjuva savaş ilgilileri arasında böyle bir 

“işbölümü” yapmak ve geliştirmek kaçınılmaz olmuştur. 

Proletarya Politikasında öyle skolastik “Stratej”lerin, yahut metafizik “Taktisyen” uzmanların 

üreyip kendi dallarında asılı kalmaları gerekmemelidir. Çünkü Strateji diyalektiğin Tez ile 

Antitez’lerinin doğru konulması ise, Taktik diyalektiğin Sentez’ine varılmasıdır. Tez (dost) Antitez 

(düşman) güçlerinin Stratejik-objektif gerçekliği ve statükoları ne olursa olsun, Savaşın zafere 

ulaşması Sentezini gerçekleştirecek olan Taktik tutumlardan zerrece ayrılması en büyük yanılgıları 

getirir. 

Aşağıdaki açıklamalarda, bile bile hep: Alman Genelkurmayının “Truppenführung” (Askercil 

Birliklerin Güdümü) adlı talimatnamesinden yararlanılır. Parantez içindeki rakamlar, o Talimatname 

metninin oldukları gibi çevrilen madde numaralarıdır. 

Taktik Biçimleri 

Sınıflar dövüşünün Askercil Savaştan öğreneceği çok şey vardır. Sosyal Devrime Harp 

[Savaş], Siyasî mücadeleye (Muharebe [Savaşma]), Ekonomik mücadeleye (Müsademe 

[Çarpışma-Dövüş]) denilebilir. Her üç alanda Taktik: aslında Taarruz (saldırı) ile Ricat 

(gerileme) biçiminde özetlenir. Müdafaa (savunma) ya taarruz, yahut ricat için bir geçit davranış 

olur. Hepsi de sınıflar çelişkisinin “yamanca yorumu” sayılır. 

Askercil aksiyon üç ölçüde çarpışma tanımlar: 

1- Harp (la guerre: savaş): bunun eylemi Strateji ile belirlenir. Devrim gibidir. 

2- Muharebe (la battlle: savaşma): önemli ordularla bir yerde yapılır. 

3- Müsademe (le combat: dövüş): önemsiz birliklerle birçok yerlerde yapılır. 

Son iki ölçüde çatışma baştanbaşa: Taktik konusuna girer. Muharebe: Siyasî mücadeleye, Dövüş: 

Ekonomik mücadelelere benzetilebilir. 
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 Sehl’i mümteni: 1- Hem kolay hem güç, 2- (ed.) Çok kolay söylenivermiş ya da yazılıvermiş 

gibi göründüğü halde, benzeri yazılmaya çalışılınca güçlüğü anlaşılan eserler, taklidi zor olan 

söz ya da şiirler. 



Asker dilinde bunların hepsine: “Hasımla karşılaşma sonucu çıkan silahlarla şiddetli izah 

(yamanca yorum)” (38) denir. Sosyal dilde “izah” yahut “yorum”un anlamı ile Harp-Muharebe-

Dövüş ölçüleri üzerinde durmayalım. Yalnız, hangi anlam ve ölçüde olursa olsun, Savaşma ve 

Dövüşlerin ne denli oynak ve kıvrak, nasıl her an çelişkili olduğunu ve çelişkilerin durmaksızın 

birbirine geçtiğini daha basitçe kavramak için, askercil Taktik alanda kaç türlü çatışma biçimi 

bulunduğunu özetlemek ilginç ve öğretici olacaktır. 

Savaş Taktiğinde başlıca dövüş biçimleri: 

1- Taarruz (l’attaque: saldırı) 

2- Takip (la poursuite: kovalama) 

3- Müdafaa (la défensive: savunma: Verteidigung) 

a) Statik müdafaa (la défensive statique) 

b) Geciktirici aksiyon (l’action retardataire) 

c) Dövüşün kopuşması (la rupture du combat) 

4- Ricat (la retraite: gerileme), 

 

Bu 7 türlü Taktiğe yakından bakarsak, hepsini birden iki zıt biçim dövüşe indirgeyebiliriz: 

1- Taarruz (Saldırı): hemen her zaman Takip’le (Kovalama ile) taçlanır. Takip, Taarruzun 

sonucudur. 

Müdafaa (Savunma): genel biçim ve özel üç biçimi ile bir geçit dövüşü taktiğidir. Alınan sonuca 

göre; ya Taarruz, yahut Ricat ile sonuçlanır. 

2- Ricat (Gerileme): Müdafaa biçimlerinden hiçbirisi, Taarruza kapı açamayınca gereken dövüş 

biçimidir. 

“Taarruzdan Müdafaaya geçiş; ele geçmiş yerleri koruyarak, yahut, gerekirse düşmandan 

uzaklaşarak yapılır. Kuvvetlerin mevzilenmeleri değiştirilir ve hazır güçler çekilir.” (44) 

Taarruz 

Taarruz (Saldırı): sayıya pek bakmadan var güç ve enerji ile zafer için yapılır. Takip 

(Kovuşturma) aralıksız, duralaksız, kesin sonucu az kayıpla alır. Taarruzun biçim ve yordamları 

(Cepheden-Kuşatıcı-Yan-Sınırlı vb.) olur. 

TAARRUZ (Saldırı): “Düşmana karşı, onu yere sermek amacı ile açılan Taarruz, düşmana 

aksiyonun kanununu dikte eder.” (39) Belli doğrultuda: Hareket-Ateş-Vuruş, saldırıdır. 

Bu tanımlamaya göre Taarruz: düşmanı toptan yok etmek için yapılır. O nedenle: “Taarruzda bir 

başarısızlık olasılığı, Taarruzu yerine getirme enerjisini öncüleyinden sınırlandırmaya hiçbir 

zaman götürmemelidir.” Taarruz, var gücüyle, her ne olursa olsun, olanca enerjiyle yürütülür. 



Ancak: “Özel durumlarda Taarruzun hedefi sınırlandırılabilir.” 

“Baskın basanındır” diyen atasözünün anlamı şudur: 

“Taarruzda sayı üstünlüğü her zaman başarının gerekli şartı değildir.” 

“Taarruz sırasında Şefin ve Erbirliğinin üstünlüğü en iyi değerlendirilmiş bulunur.” (39) 

Böylece, dövüşün son amacı Taarruzdur. Zafer onunla sağlanır. 

Takip (Kovalama, Kovuşturma): “Zaferin meyvelerini toplamak için yapılır.” 

“Daha önceki dövüşler sırasında düşmanın yok edilişi elde edilememişse, Takip onu 

gerçekleştirmeye bakar.” 

Takip nasıl olur? “Yalnız ardı arkası kesilmez, hasma duralama olanağı vermez bir Kovalama: 

karar için yeni bir dövüşmeden doğacak yeni kayıpları ekonomize (tasarruf) eder.” (40) 

Taarruzun: Alından (cepheden), Kuşatıcı, Yan, Sınırlı hedefli vb. biçimleri ve yordamları vardır. 

Savunma 

Savunma (Müdafaa) güç yetersizse, düşmanı dilenen yere çekmek ve sonunda Taarruza 

geçmek için yapılır. l) Statik Savunma: en iyi tutunulacak yerde düşman taarruzunu kırar; 2) 

Geciktirici Savunma (Direnç): Kesin savaşa girmeksizin, düşmana çok, kendine az kayıp verdirir. 

SAVUNMA: 

1) “Kendi güç yetersizliği başka alternatif bırakmadığı zaman”; 

2) “Hasma dövüşülecek yeri dayatmak” için; 

3) “Başka nedenlerle, savunma daha yararlı görünürse.” Savunmaya girişilir. Savunma “Hasmı 

bekler”. Bu bekleyiş elleri kolları kavuşturup kadere boyun eğmek değildir. Tam tersine: 

1) “Komuta, savunmayı zaman içinde sınırlandırabilir.” 

2) “Zafer ancak müdafaa bir taarruzla sona ererse kesin olur.” 

Savunma: Hasmı ve Yeri iyi kollayıp bütün Ateş gücünü kullanmakla olur. Başlıca iki türlü 

Savunma vardır: 

Statik Savunma: “Düşmanın taarruzunu kırmak için yapılır. Bu amaçla taarruz belirli bir 

yerde ve son haddine dek en iyi tutunulabilecek yerde kabul edilir.” 

Geciktirici Savunma (veya Direnç: Widerstand): “Düşmanı geciktirmeye çalışır. Düşmana 

alabildiğince ağır kayıplar verdirerek, savunucu ciddî bir dövüşe kendini kaptırmayarak, o 

amaçla, hasmın saldırısından ve yer bırakmaktan vaktinde kaçınmalıdır.” (41) “Geciktirici 

direnç”, Savunmaya yeterli güç bulunmadı mı, yapılır. O sıra kumanda merkezîleştirilir. (475) 



Ricat 

Ricat (gerileme): 1) Kopuşma (ruptür): çoğu belli yere, dövüşerek çekilme, yeni dövüşten 

sakınılarak çekilmedir. 2) Tam Ricat: yeni dövüşlerden ve zayiattan sakınarak çekilmedir. 

RİCAT (GERİLEME) 

İki derecede uygulanır. 

Birinci derecesi: Dövüşün Kopuşması, 

İkinci derecesi: doğrudan doğruya Ricat’tır. 

Dövüşün Kopuşması (ruptür): Bir savunma biçimi sayılır. Gerçekte: gerilemenin belirli bir 

biçimidir. Dövüşün Kopuşması, “Dövüşü şimdi bulunduğu mevzide sona erdirmeye veya 

fâsılalandırmaya çalışır. Maksat, daha elverişli şartlar içinde, başka bir yakın mevzide savaşı 

sürdürmektir. Bu son hâlde, çoğu kez, dövüşerek o mevziye geri çekilinir.” (42) 

Ricat (Gerileme): “43. Erbirliklerini yeni dövüşlerden sıyrıltmak için yapılır. Bu amaçla 

mücadele fâsılalandırılmalı ve erbirliklerinin geri çekilmeleri sağlanmalıdır.” 

Her iki davranış da gerilemedir. Ruptür: savaşarak belli mevzilere çekilmedir; Ricat: dövüşü 

keserek belirsiz yere doğru çekilmedir. 

Görüyoruz: Taktik en şaşırtıcı kıvraklıkta zekâ, deney, enerji ister. “At, kim farkına varacak?” 

denemez. Yanılgı dakikasında insanı çarpar. Stratejlerimizin Taktiğe sokulmayışları ondan olsa 

gerektir. 

Taktik Güzelsanatında: 

Yaratıcı Hürlük ve Kişilikli Bilim 

Savaşın güdümü demek olan Taktik güzelsanatında: (Hürriyet + Yaratıcılık + Bilim + 

Kişilik) bilinci her birim ve tek erden beklenir. 

Askercil Savaşın yerine Politik Mücadeleyi önerince, Strateji planı yanında Taktik düşünce ve 

davranışların ne büyük anlam ve önem kazandığı kendiliğinden anlaşılır. Çünkü Strateji, Orduda bir 

avuç Genelkurmay’ın bilgi-görgü-anlayış ve enerjisine kalmış bir plan iken; Taktik, Ordunun ayrı ayrı 

her tam cüzünün, her biriminin, en büyük liderinden en küçük erine dek her kişinin bilgi-görgü-anlayış 

ve enerjisini son kerteye dek en rasyonel (akılcıl) biçimde kullanmasını buyurur. 

Taktiğin, ne denli bilim, görü, anlayış ve enerji istediğini belirtmek için en basit bir askercil 

elkitabına biraz toptan bakmak yeter. Adı geçen Alman Ordu Direksiyon Şefliğinin 17 Ekim 1933 

günlü emriyle yayınlanmış Truppenführung (H. Du. 300): Silahlı Kuvvetlerin Güdümü eseri, 1938 

yılı Fransızca tercümesinin ikinci baskısını yapmıştır. Böylesine evrenselce önemsenmiş bir 

Güdüm’ün Giriş’i şöyle başlar: 

“1. Savaşın güdümü bir güzelsanattır; hür ve doğurucu bir eylemdir ve bilimcil tabanlar 

üzerine yaslanır. Kişiliğin en tam gelişimini pek çok ister.” 

Lütfen dikkat edelim. Prusya [Yunker (Ağa) - Banker - Asker] tutuculuğunun en azgın askercil 

(militarist) başı, Savaşın güdümünde, buyuru: “körü körüne itaat” prensibinden önce bilime 

dayanan “hür + doğurucu (bereketli)” güzelsanat sayıyor. Ve “Kişiliğin en tam gelişimini” birinci 



madde yapıyor. Demek: ister askercil, ister sosyal olsun savaşı yapan insan ise, orada Taktiğin özü ne 

aşiret veya tarikat müritliği yahut “Hasan Sabbâh” müritliği, ne de “gözlerimi kaparım, vazifemi 

yaparım” diyen “beyinsiz işgüzarlık”tır. 

Burjuva militarizminde “Körü körüne itaat” kimler içindir? 

Biliyoruz. Savaşı güdenler için değil, savaşta güdülenler içindir. “Güdülenler” deyince, ordu 

hiyerarşisinde bunun anlamını bilmeyen yoktur. Öyleyken, güdücü kadronun her basamağında, “Şıh 

hazretlerinin kerametine” gözü kapalı boyun eğen kullar değil: önce bilimini ve bilincini temel 

yapmış, son derece kişiliği gelişkin, hür ve doğurucu savaş artistleri isteniyor. Böyle olmazsa, 

yapılacak en “dâhiyane” Strateji planları, uygulanması havada kalmış yuvarlak ukalâlıklardan öteye 

geçemezler. 

Kişilik: Statik-Dinamik Karakter 

Kişiliğin statik karakteri: ruh ve beden direncidir. Kişiliğin dinamik karakteri: kararlı, aktif 

girişim, inceleme ve yararlanma yaratıcılığıdır. Kişilik, sayının ve tekniğin eksiğini karşılar. Her 

iki karakter kıvrak (beden-irade) eğitimiyle edinilir. 

Kişilik, Savaş Taktiği açısından başlıca iki noktada toplanır: 

1- Karakter direnci: kişiliğin aşınmazlığını sağlar. Buna Statik karakter diyebiliriz. 

2- İnsan değeri: kişiliğin yaratıcılığını sağlar. Buna Dinamik karakter diyebiliriz. 

Modern Ordular gibi Modern Partiler de bir avuç tarikat müritlerinin tekkesi değildir: en az 10-100 

binlerin örgütleridir. Ve bir genel kurala uyar: Savaşçıların sayıları ne denli kalabalık ise, küçük 

birliklerin, hele tek tek savaşçıların kişilikleri, sonuç almada o denli büyük önem taşır. 

1- STATİK KARAKTER: Askercil savaş için şöyle özetlenir ve nedenlenir: 

“5. Savaş, her tek kişinin moral (ruh) ve fizik (beden) direnci güçlerini en çetin sınava uğratır. 

Onun için, savaş zamanı, karakter niteliklerinin zekâdan çok değeri olur. Barış zamanı hiç göze 

çarpmayan nice kişi vardır ki, savaş alanında kabartıyla kendini gösterir.” 

Bu nedenle, elbet hem zekâsını, hem beden ve ruh dayancını üstün tutan kişilik istenir. Ama, en 

küçük ateş sınavında bin bir ikircilik ve pısırıklık geçirip, kaçamaklı tatlı su kurnazlığı yapan 

kişidense, moral ve beden gücünü yitirmeyen aşınmaz karakter dirençli kişilik önerilir. Kimi “Parlak 

zekâ”ların, dayanıksızlıkları, savaş alanında büsbütün tavsatıcı olur. 

2- DİNAMİK KARAKTER: Gerek askercil, gerek sivil, siyasî savaş insanlar için, insanlarla ve 

insanlar tarafından yürütülür. O nedenle, modern mücadelelerde, teknik üstünlük tek başına yeterli 

sayılmaz. O tekniği değerlendirecek olan güç canlı, zeki ve yaratıcı olan insandır. 

“10. Tekniğe rağmen insanın değeri kesinkes olur; dağınık düzenli kavgalarda insanın önemi 

artar. 

“Savaş alanının boşluğu: aktif (faal), inisiyatifi (girişim gücü) olan, her durumu inceleyen ve 

kararlıca, cesurca işleyip ürünlendiren, başarının her tek kişiye bağlı olduğu kanısı ile dopdolu 

bulunan bir savaşçı ister.” 

Dinamik karakter, her şeyin tek insanda başladığına inanmış: 



1- Eylemci (Faal), 

2- Girişimci (Teşebbüs kabiliyetli), 

3- Uyanık (durumu her an inceleyen), 

4- Etken (netice almada kararlı ve cesur)… 

olmaktır. 

Dinamik karakterin edinilmesi anadan doğma olmaz; eğitimle gelişir. Askerler için olduğu gibi 

Devrim erleri için de dinamik karakterin edinilmesi, kütüphane fareliği, yahut muhallebici çelebilikle 

sağlanamaz. 

1- “Beden terbiyeleri, idmanlar alışkanlığı”: Beden tembelliği, ruh tembelliğidir. 

2- “Kendi kendine karşı sert davranış”: Tatlı canına kıyamayan, savaşçı olamaz. 

3- “İrâde gücü”: Kendisine ve keyfine gücü yetmeyenin düşmanına da gücü yetemez. 

4- “Kendine güvenç ve cüret”: Kendine güvenen atılganlık, frensizlik değil, iradeli yiğitliktir. 

Devrim taktiğine girişen her sosyalist: l ve 2’nci maddeyle bedenini, 3 ve 4’üncü maddeyle 

ruhunu güçlendirirse, o zaman gerçekten devrimci, “en acıklı durumların üstesinden gelen insan” 

olur. O zaman, değer üstünlüğü sayıca azlığın eksiğini tamamlar. 

“Bir değer üstünlüğü, savaşmada, bir sayıca aşağı oluşu telafi eder. Dövüşte değerlilik ne denli 

çoksa Savaş o denli enerji ve kıvraklıkla güdülür.” (11) 

 

Taktik Çelişkileri Vaktinde Yakalayıp Kullanmak 

Taktik en som diyalektik çelişkilerin dönüştüğü alandır. En önemsiz belirti, ansızın en kesin 

karar ister. Çabuk durum yargılayışıyla en esaslı olanı yakalamak gerekir. Ciddî nedensiz 

karardan dönmemek kadar, yanılgı olunca yeni karar almayı da bilmelidir. 

Savaşın güdümü: savaş aksiyonu (eylemi) içinde taktikleşir. Aksiyon gibi Taktik de hiç 

durmaksızın değişen ve çelişen ilişkiler kompleksidir. Her an değişen biçimleri vaktinde sezip, 

ölçmek ve kullanmak Taktiğin birinci şartıdır. 

“2. Savaş aksiyonu boyuna evrim geçirir. Yeni muharebe araçları, ona daima tekrar 

yenilenen biçimler verir. O, biçimlerin ortaya çıkışları zamanında önceden görülmeli, etkileri 

elifi elifine tahmin ve takdir edilmeli ve çarçabuk kullanılmalıdır.” 

“44. Dövüşün iniş çıkışları, çoğu kez bir dövüş biçiminden ötekine geçişi gerektirir.” 

Bununla birlikte karşımızdaki de insanoğludur, edeceğini gizler. Onun için en ufak sezintiden en 

büyük sonuçlar hesaba katılmalıdır. Gene de Taktik sürtüşmesiz ve yanılgısız olunmaz. 

“3. Savaş durumları sonsuz bir çeşitlilik gösterir. Bu durumlar çoğu kez ve ansızın 

değişiverirler ve ancak seyrek olarak öncüleyinden (a priori-önceden) görülebilirler. Çoğu kez hiç 



ağırlığı olmayan faktörler belirlendirici bir etki yaparlar. Hasmın bağımsız iradesi dost iradeye 

karşı çıkar. Sürtüşmeler ve yanılgılar her günkü olaylardır.” 

O yüzden kimi kuralları ezberleyip tekerlemek softalığının hiç sökmeyeceği alan Taktik alanıdır. 

Bu alanda hiç unutulmayacak şey: çevre şartlarını gözden kaçırmamak ve en karışık durumda en basit 

eylemi mantıkla ve emniyetle uygulamaktır. 

“4. Savaş güdümünün öğretimi tüzükler (Talimatnameler) içine tümüyle sokulamaz. 

Tüzüklerin verdiği prensipler, çevre şartlarına adapte edilmelidirler.” 

“Mantıklıca güdülen basit bir eylem, amaca en emince vardıracaktır.” 

En az yanılmak için tek yol önyargı ile davranmamak, Karşı güçlerin prensip ve metotlarını 

öğrenmektir. 

“33. Hasmın harekâtı güdüş prensiplerini ve dövüş metotlarını tanımak kararın alınışını 

etkileyebilir ve dövüşün güdümünü kolaylaştırabilir; bu güdüm önceden edinilmiş fikirle 

yapılmamalıdır.” “Genel kural, durumun kararsızlığıdır.” (36) 

Böylesine değişken, oynak olan Taktik alanda “karar” yok mudur? 

Vardır. Durum çoğu kez kararsız da olsa, yoklama üzerine karara varılır. 

“37. (...) Karar bütün güçlerle, net bir hedef gütmelidir... Bir yol karar alındı mı, pek ciddi 

sebepler bulunmadıkça, karardan uzaklaşılmamalı, caymamalıdır. Bununla birlikte, Savaşın 

inçıkları sırasında, kararda inatçılaşmak bir yanlış haline gelebilir. Yeni bir kararı gerektiren 

çevre şartlarını ve anı ölçüp biçmek, harekâtı gütmenin güzelsanatını teşkil eder.” 

“59. Her karardan önce bir “Durumun Yargılanması” (Beurteilung der Lage) yapılır. Bu 

yargılama ve tartma çabuk bir zihin işi, basit ve mantıkçıl gözden geçirişler ister ve bunların 

hepsi esaslı olan şeyle sınırlandırılmak gerekir.” 

 

Şeflik Topluluğu ve Karakteri 

Şeflik: “Şefler topluluğu” içinde sağlam (Bilgi + Deney + Moral + İrade + Yiğitlik ) 

eğitmenliğidir. 

Taktik “durum muhasebesinde” ve yoklayış misyonlarından sonra kararı kim alacaktır? 

“Şef Kişilikleri”. Dikkat edelim: askercil savaş kadar matematik ve oldukça mekanik kurallı ve her 

şeyi tepedeki tek kişi sivriliğinde toplayan bir alanda bile “Şef” kavramı tek şef değil, “Şef 

Kişilikleri” diye bir kollekt (şefler topluluğu) konulur: 

“6. Orduların olduğu gibi silahlı birliklerin (trup) de güdümü yetenekli şefler kişiliklerini 

gerektirir” denir. 

Askerlikte “şef” doğrudan doğruya Politikada “Militan”ın karşılığı olan “Subay”dır. 

“7. Subay, bütün alanlarda bir şef ve bir eğiticidir.” 



Her şeyin “körü körüne itaat”e dayandırıldığı askerlikte bile “şef”liğin ne anlam taşıdığını, en 

militarist, en şoven Prusya Ağalarının Taktik prensipleri sırasında, izlemek, herhalde kimi hotzotçu 

“sosyalist şefler” için öğretici olur. Askercil şeflik şartlarını dağınık maddelerinden bir araya 

toparlarsak iki bölüme ayırabiliriz: 

1- Şef’in kendi kaliteleri, 

2- Emrindeki insanlarla ilişkileri. 

 

ŞEFLİK KALİTELERİ: kısaca şöyle sıralanır: 

1- “Yüksek bilgili” olmak. 

2- Derin tecrübeli olmak. 

3- Moral değer taşımak. 

4- Nefsine hâkimlik (ne yaptığını bilirlik): Düşman önünde serinkanlılık ve kararlılık. 

5- Büyük yiğitlik: cüretlilik. 

Ancak, askerlikte bile bu meziyetler tek yanlı sayılır. Eğer şef asıl insanlarla olan ilişkilerinde 

gerekli karakterlerinde samimi değilse: sâdece patavatsız bir atak, hatta yarım manyak durumuna 

çarçabuk düşebilir. 

İnsan İlişkilerinde Örnek ve Yoldaş Olma Uyanıklığı 

Şef: insan tanır ve dürüst olursa sürükleyici rolü iki şarta bağlanır: 1- Örnek (serinkanlı, 

kararlı, cüretli) olmak, 2- Yoldaşlık: iyi kötü şartları paylaşıp yüreğe girmek. 

İNSANLARLA İLİŞKİLER: Şef’in insanlarla ilişkilerinde birinci kertede karakteri iki ana 

noktada derlenir: 

1- İnsanları tanımak; 

2- İnsanlara dürüst (hak güder: doğru) davranmak... 

Yani, insanı tanımak, onun zaaflarıyla oynamak için değil, kuvvetlerini geliştirmek için olur. Şefin 

insanlarla bütün öteki ilişkileri aşağı yukarı bu iki ana kaynaktan çıkar. İnsanı tanımak ve anlamak ile 

Dürüst davranmanın uygulamada pratikçe gerçekleşmesi iki yönde işlenerek karşılıklı güven 

yaratmalıdır. Karşılıklı güvencin iki yolu vardır: 

A- ÖRNEK olmak birinci yoldur: 

“Subayın ve şef katlarında yer almış askerlerin kişicil tavırları ve emsal oluşları, birlik (trup) 

üzerinde kesin bir etkinlik taşır. Düşman karşısında serinkanlılık, kararlılık ve cüret eseri ve 

belgesi veren şef, birlik insanlarını kendisiyle birlikte sürükler.” 

Ancak, bu meziyet de, işaret ettiğimiz gibi, şefin kendi yönünde aranacak kaliteler arasına girer. 



B- YOLDAŞ olmak ikinci ama, en az örnek olmak kadar önemli şeflik karakteridir. Bunu, Alman 

militarizmi bile o kısa sert gösterişli (Spartiate!) konuşmasında anlata anlata bitiremez: 

“Ama, der, şef dediğin, astlarının kalplerine giden yolu da bulmalıdır ve astlarının 

duygularını ve düşüncelerini anlayışla karşılayarak güvençlerini kazanmalıdır; öyle ki, bu yönde 

harcayacağı yürekten ilgi ve titizlik hiçbir zaman uykuya dalmamalıdır.” (8) 

“12. Şefler, birlik insanlarıyla bir arada yaşamalı ve tehlikeleri, yoksunlukları, şenlikleri, 

acıları onlarla paylaşmalıdır. Ancak ve yalnız bu yoldan şefler kendi yargılamaları ve 

takdirleriyle, birlik insanlarının dövüşkenlik değerleri ve ihtiyaçları üzerine bir kanıya varırlar. 

“İnsan yalnız kendi kendisinden sorumlu olmaz, fakat arkadaşlarından da sorumludur. Kim 

daha güçlü yapıda ise, kim daha becerikli, kabiliyetli ise, o toy ve zayıf olanları öğretip 

gütmelidir. 

“İşte böyle temel esaslardandır ki, şefle insan arasında olduğu gibi, birliğin insanları 

arasında da bir o denli önem taşıyan hakikî yoldaşlık duygusu doğar.” 

Burjuva Ordusunda ve Savaş gibi kıran kırana ateş çizgisinde bile karşılıklı güvenç’in şartı bu 

olunca, Politika, hem de Proletarya politikası alanında alaturka ağalık, paşalık, beylik, efendilik, 

padişahlık taslamaların nelere varacağı kendiliğinden anlaşılabilir. 

 

Kumanda Üstünlüğü: Temkinli Sorumluluk Güvenidir 

Komuta üstünlüğünde önceden-duru görüş, bağımsız-sağlam karar, enerjik-azimli yapış 

temkinliliği; objektif durumu hesaba katan sorumluluğu üzerine alma girişimi ile atbaşı bir 

yürümelidir. Ne temkin: pozdur, ne Sorumluluk: kendi başınalıktır. Güvenç yaratış üstünlüğün 

özüdür. 

Savaş “zafer” için yapılır. Zafer: (Kumandanın üstünlüğü + Erin dövüşken değeri) ile sağlanır. 

“Zafer için emniyetli taban: Komutan’ın üstünlüğü ile birlik insanlarının dövüşken 

değeri’dir.” (11) 

Komuta üstünlüğü ne demektir? 

Her şeyden önce “yetenekli (compétente) şef kişilikleri” demektir. 

Şefin kişilikli ve yetenekli olduğu nereden anlaşılır? 

Bizim gibi derebeyi artığı geri ülkelerde: poz ve çalım en yaygın “kişilik” ve “yetenek” sayılır. 

Gerçekte poz ve çalım, kişiliğin ve yeteneğin aldatıcı paravanası bile süreklice olamaz. Komuta 

üstünlüğünü sağlayacak kişilik ve yetenek, bir sıra: Görüş-Karar-Yapış içinde gösterilen Temkinlilik 

ve Sorumluluk’la belli olur. 

 

I) Görüş’te üstünlük: 

1) Duru görenin; 



2) Önceden görenindir. 

 

II) Karar’da üstünlük: 

1) Bağımsızca karar verenin 

2) Sıkıca sağlam karar verenindir. 

 

III) Yapış’ta (icra’da, yürürlüğe geçirişte) üstünlük: 

1) Enerji gösterenin; 

2) Azimlilik gösterenindir. 

Askercil olsun, Sosyal olsun: savaşın kendisi bilinen kıvraklıkta, kimi düşer, kimi kalkar. Görüşte, 

Kararda, Yapışta yeteneğin başlıca şartı ikidir: 

1- Temkinliliği bırakmamak, 

2- Sorumluluktan korkmamaktır. Savaşın gidişi ve şansı ne olursa olsun, Temkinli oluş, aslında 

sorumluluktan korkmamaktır. Onun için, Görüşü, Kararı, Yapışı doğru ve sağlam olan Komuta hiç 

temkinini bozmaksızın her türlü sorumluluğu gözünü kırpmadan üzerine alır. 

Sorumluluk deyince ne anlaşılır? 

Objektif durumu ve ilişkileri hiçe sayarak aklına eseni paşa keyfi için yapıverme patavatsızlığı 

değildir. 

“9. Her şef, her türlü durumlarda, kendisine düşen sorumluluğu üzerine almaktan 

korkmaksızın, her şeyi tüm kendi kişiliği ile ödemelidir. Şefin en asîl kalitesi sorumluluklar 

duygusudur.” 

“Bununla birlikte, genel durumu hesaba katmaksızın, kendi başına otoritesi ile bir takım 

kararlar almak, yahut emirlere harfi harfine uymamak ve itaatin yerine ayrıcalı kurumluluğu 

geçirmek anlamında sorumluluk taslamaya kalkışılamaz. Bağımsızlık, hoşuna gideni gelişigüzel 

yapmaya çevrilmemelidir. Tersine, büyük başarıların tabanı sarihçe belirli sınırlar içinde kalan 

girişim gücü (inisiyatif)’dir.” 

Dövüşkenlik Değeri 

Dövüşkenlik değeri, savaş örgütünün köşe taşı disiplin: Karşılıklı güven temeline dayanır. 

Disiplin uzun eğitim ve öğretimle hazırlanır; yersiz güç israfından sakınarak korunur, vakit 

geçirmeyen bütün gücüyle aksiyonla beslenir. 

Dövüşkenlik Değeri ne demektir? 

İlk bakışta, dövüşkenlik değeri denildi mi göz önüne bir tek şey gelir: Disiplin. 



Yalnız Disiplin nedir? 

İşte savaş düzenleri içinde en iyi anlaşılması gereken şey, disiplinin ne olduğudur. 

“Disiplin, ordunun kubbesini tutan köşe taşıdır. Disiplinin kesinkes korunması herkes için 

hayırlı bir şey olur.” (13) 

Bunca önemi olan disiplin neye dayanır? 

Bütün mesele oradadır. Disiplinin neye dayandığı sorulunca iki şey akla gelir: 

1- Disiplin temeli nedir? 

2- Disiplin nasıl korunur? 

 

I. DİSİPLİNİN TEMELİ: Çok basitçe, bir tek şeye dayanır: Karşılıklı Güven! 

“Güçlükler ve tehlike içinde disiplinin en emniyetli tabanı karşılıklı güvendir.” (7) 

Karşılıklı güvencin ne olduğunu ve nasıl kurulduğunu “Şeflik ve Karşılıklı Güvenç” konusunda 

ayrıntılarıyla gördük. O konuyu, her disiplin sözünü ağzına alanın bir daha ve bir daha gözden 

geçirmesi gerekir. 

 

II. DİSİPLİNİ KORUMA: deyince başlıca 3 elemanı içine alır: 

A- Disiplini kurmak (Hazırlık) 

B- Disiplini aşındırmamak (Ekonomi) 

C- Disiplini geliştirmek (Aksiyon)… 

Disiplin karşılıklı güvenç temeli üzerinde doğmak için yukarıki üç biçime göre kurulmalı, 

aşındırılmamalı, geliştirilmelidir. 

A- Disiplini Kurmak: Uzun hazırlık çalışmalarıyla başarılır. 

“13. Bir savaş birliği, uzun bir eğitim ve öğretim yoluyla değil de sırf yüzeyde kalan 

(üstünkörü) (sathice) birleştirilmiş ise, vahim anlarda ve beklenmedik hâdiselerin baskını altında 

kolayca ayağını yerden keser. Onun için, savaş başlar başlamaz, Birlikte moral ahengin (manevî 

derli topluluğun) ve disiplinin düzeltilip korunmasına olduğu gibi öğretime de kesin önem 

verilmesi gerekir. 

“Her şef, disiplin gevşekliğini, kaytarmaları, plaçkaları, panikleri ve başka her türlü etkileri 

bütün ve hatta en enerjik araçlarla ara vermeksizin şiddetlice cezalandırmak zorundadır.” 

 



B. Disiplini Aşındırmamak: Kurulu disiplini olmayacak, değmez, vakitsiz işlemlerle yokuşa 

vurdurmak boşuna harcar ve aşındırır. 

“14. Birliğin gücü kesin anlarda yapılacak büyük çabalar için sapasağlam muhafaza 

edilmelidir.” 

“Dövüş içinde güçlerin harcanışı güdülen amaçla orantılı bulunmalıdır. Gerçekleşemeyecek 

şeyleri ısrarla istemek, komutaya karşı olan güvence ve birliğin iyi maneviyatına zarar verir.” 

C. Disiplinin Gelişmesi: Hareketle olur, eylemle beslenir. Durmak, her şey için olduğu gibi, 

Disiplin için de ölümdür. Aksiyon, insanların tümünü, güçlerinin her çeşidiyle, bütün verimleri ve 

sürükleyicilikleriyle akın ettirmektedir. 

“15. En genç askerden beri, bütün basamaklarda her türlü beden, ruh, zekâ güçlerinin 

kendiliğinden harekete geçmesi ısrarla istenmelidir. Her yanı tutarlı bir Aksiyonda birliğin 

veriminin tüm kapasitesini değerlendirmenin ve tehlikeli saatlerde bile yiğitliklerini muhafaza 

edecek, kararlılık güçlerini koruyacak ve cesurca eylemler içine, daha zayıf arkadaşlarını da 

sürükleyecek insanlar elde etmenin tek yolu ve çaresi budur.” 

“Böylece, azimli ve kararlı Aksiyon savaş zamanı ilk aranacak şeydir. En yüksek şeften en 

genç ere dek her kişi, her zaman şuna inanmış olmalıdır: Aksiyonsuzluk ve zaman yitirimi, 

araçları seçmede yapılacak yanlışlardan daha vahim ve ağır yanılgıları teşkil eder.” 

 



Ayrım IV 

TİP ve Devrimci Ortam 

 



TİP ve Devrimci Ortam 

27 Mayıs ertesi Türkiye sol olayları içinde en ilginçlerinden birisi TİP olayıdır. TİP ABA’cılığı ile 

TİP dışı Sosyalizmler arasındaki çıngar kopuşu, yer yer belirdiği gibi: Strateji kılığında silahlanmış 

kimi devrim şövalyelerinin, Taktik özde düellolarına dayanır. Yâni TİP’te “elebaşı” geçinen 

ABA’cıların asıl kaçamakları: TİP’in Taktik problemlerini hasıraltı etmek için, karşılarındakilerle 

yapma (TİP Programı ötesi) bir Strateji cengine düşmelerinde toplanır. 

TİP’te, ABA’cı toyların bilime ve bilince tepeden bakarak işledikleri bin bir Taktik yanlışın bir tek 

özü vardır. ABA’cılar, yürekleri veya beyinleri, yahut çapları gereği, Türkiye’nin Devrimci ortamını 

değerlendirmeyi becerememişlerdir. O yanlış değerlendirme, TİP içinde ve TİP dışında bir takım 

çabaları bilerek bilmeyerek körlerin yahut sağırların dövüşüne doğru itelemiştir. 

TİP’in Sendikalist ve Parlamentarist zümreler tekelinde kuruluşunda toplanan “Doğuştan 

günahlı” durumu o yüzden zamanla törpülenememiştir. O yüzden meseleler doğru konulamamış, 

gereğince tartışılamamış, Proletaryaca çözümüne kavuşamamıştır. 

Onun için burada, başka bütün halka halka birbirine bağlı konular içinden, yalnız TİP’in 

Türkiye’deki devrimci ortamla ilişkileri konusunu, biraz ayrıntıları ile incelemeye çalıştık. 

Örgüt Halkı Hiç İken Hep Yapar 

(Parti Motoru-Yığın Aygıtı) 

Halkın örgütlenmesinde: Proletarya Partisi Motor, Yığın örgütleri Makine-aygıt olmalıdır. 

Bütün buraya dek anlatılanlar bir tek noktada toplanıyor. Türkiye’de en zayıf nokta özellikle 

Proletaryanın, genellikle Halkın örgütsüz, çil yavrusu gibi dağınık bırakılmış olmasıdır. Modern 

dünyada Örgütsüz millet köle millettir. Onun için, 16 yıl önce kurulan Vatan Partisi Programı’nın 

“I. Hürriyet” bölümünde 7. Madde şöyle diyordu: 

“HÜRRİYETİN İNSANI: Örgütlü Millet.” 

“HALK ÖRGÜTLERİ: Bugün Devletin sırtına fuzulî olarak yükletilmiş hadsiz hesapsız 

vazifeleri kendi üzerine alacak. Öyle tam örgütlü millet haline girebilmemiz için, yalnız şehir ve 

köy ahalisi değil, öğretmen, adliyeci ve memurlar da Özgür sendikalar, serbest birlikler, 

dernekler, kulüpler ile cihazlandırılacaklar [örgütlenecekler]. O sayede en cılız birey bile 

örgütüne arkasını dayayarak, hakkını yorulmadan arayacak. Dağınık millet, en tabiî haklarını 

arayamayan Mazlum Millet mefhumu (ezilen ulus kavramı) kalkacak.” (VP Tüzüğü ve Programı, 

s. 14) 

Bu satırlar yazıldığı zaman Türkiye’de Finans Oligarşisi DP zılgıtı biçiminde Milletin maddesini 

de, ruhunu da Azrailce kabzetmişti. Memurun, Öğretmenin, Adliyenin Sendikası mı? Böyle şeyler 

düpedüz Komünistlikti! Kapıkullarını İsyana teşvikti. Vatan Partisi, Seçim Alanlarından Harbiye 

işkence hücreleri zindanında ebedî geceler mezarına gömüldü. 27 Mayıs geldi. Bir vuruşta hiçliğini 

gören Finans-Kapital, Kapıkuluna bile dün Komünistlik diye kovuşturduğu Sendika hakkını 

tanımadıkça Devlet dizginlerini yeniden ele alamayacağını 61 Anayasası ile itiraf etti. 

Bu Memur vb. “Sendikaları” Vatan Partisi’nin önerdiği Örgütlenme Hürriyeti miydi? 

Elbet hayır. Gerçek hürriyetin karikatürü bile değildi. Deveye hendek atlatmak için bir tutam ot 

gösterilmişti. “Başsız deve” hendeği atlamıştı. Şimdi bu deveye bir Baş gerekiyor. O baş Devrimci 

teorili Proletarya Partisi’nden başkası olamaz. Çünkü yalnız Modern İşçi Sınıfı modern köleliğin her 



biçimini, her millet bölümünün alnından en modern örgütlü planla sonuna dek silmekte son derece 

çıkarlıdır. Çıkarlı olduğu için bir tutam otla, hürriyetin karikatürü bile olamayan göstermelik otla 

sonuna dek aldatılamayacak tek sınıf İşçi Sınıfıdır, tek örgüt o sınıfın gerçekten sosyalist Siyasî Partisi 

olabilir. 

Ancak, Proletarya Partisi halk yığınlarımızın yalnız Motoru’dur. Hiçbir otomobil, hiçbir fabrika 

yalnız motordan ibaret olamaz. Otomobil, motora bağlı direksiyonlar, şanzımanlar, frenler, 

tekerlekler, karoseri vb. bir sürü başka mekanizmalar, âletler, cihazlar, teşkilâtlar, tesisatlarla işler. 

Fabrika, gene motora bağlı sayısız kayışlar, zincirler, çarklar, manivelalar ve makine-aygıtlarla işler. 

Ne motorsuz otomobil ve fabrika olur, ne otomobilsiz ve fabrikasız motorun bir anlamı ve yararlığı 

bulunur. Motor olmadı mı bütün otomobilin ve fabrikanın geri kalan her şeysi, hiçbir iş görmeyen 

yedek parçalar yığınından öteye geçmez. Ama o parçalar da belirlice monte edilip motor fayrap 

edilmedikçe, motor, bir köşeye atılıp kalmaya mahkûm bulunur. 

Proletarya Partisi ile Halk Örgütleri arasındaki ilişkiler böyledir. Motor mu (Parti mi) daha 

önemlidir, yoksa Makine-aygıt mı (Yığın örgütü mü)? Böyle bir soruyu açmak bile saçmadır. Elbet 

bütün bir Otomobil ve Fabrika sistemi için her şey, bir tek vida bile önemlidir. Çünkü bir çivinin 

eksikliği bütün bir otomobili yahut fabrikayı zıngadak durdurabilir. Burada önem sistemindir. Sistem 

içinde aranan, önem değil, her bölümün görevi ve âhengidir. Yalnız bir tek şey hiç unutulmaya 

gelmez: Parti de, yığın Örgütü de tek başlarına HİÇ’tirler, birleşerek âhenklice işlerlerse HEP’tirler. 

Proletarya Partisi ile Yığın Örgütleri arasındaki karşılıklı candan ilişki ve çelişkiler göz önünde 

tutulmak şartıyla özel Örgüt konuları ele alınabilir. Özel konunun birincisi ortada her yandan sarsıntı 

geçiren TİP’in (Türkiye İşçi Partisi’nin) gerçekten bir Proletarya Partisi haline getirilmesi problemidir. 

Bu problem üzerine 30 Ocak 1966’dan beri yayınlanmış: “İşçi Partisi nedir? Ne olmalıdır?” etüdü 

ile yine 1966’da yayınlanmış; “Uyarmak için Uyanmalı; Uyanmak için Uyarmalı: İşçi Partisine 

Teklif” broşürünü, bütün iş yapmak isteyen sosyalistlerin, lütfen, ne kadar zahmetse, bir daha 

eleştirici gözle incelemelerini ve geliştirecek yönde tartışmalarını öneriyoruz. 

Türkiye’de bir Proletarya Partisi’nin Minima (Asgarî) Programı ve tüzüğü üzerine, Örgüt 

Taktiği üzerine oralarda yapılmış öneriler, 4 yıldır sağlı sollu (ama özellikle Sollu) sözde 

“Devrimciler” tarafından inanılmaz bir umursamazlıkla sansür edildi, susuş kumkuması ile 

karantinaya alındı, her türlü küçükburjuva monomanileri
7
 ile tersine tahrikâtlar [kışkırtmalar] 

yolundan baltalandı. Tekyanlı, soyut, kariyerist “Devrim loncacılığı” yapıldı. Ajitasyonların ve 

Propagandaların otofaji (kendi kendini yeme) basamağına çıktığı şu günlerde olsun, birinci problem 

üzerine daha ciddice ve daha dürüstçe düşünmek ve davranmak her namuslu sosyalistin veya 

devrimcinin birinci görevi olmalıdır. 

TİP, 10 bin üyesi bulunduğu söylenen, bunun yüzde biri gerçekten üye ise bile, Finans-Kapital 

çakallarının demagojisine dövüşsüz teslim edilmemesi gereken şu anda başlıca somut örgüt 

problemlerinden biridir. TİP örgütünün ağları içinde kaynak suyu kadar temiz, iyi dilekli, düşünme ve 

davranmaya kendilerini adamış insanlar var. Onlar yalnız bırakılmamalıdırlar. Kurt masalları ile 

oyalanmamalıdırlar. Şimdilik daha fazla söze yer kalmamıştır. 

Halkın örgütlenmesine gelince… O noktada kimi küçükburjuva “Tekel Bayi”lerinin “beyinsiz 

işgüzarlık”larına, yahut kaçık atmasyonlarına metelik verip halkı örgütlendirme ve harekete 

geçirme görevleri aksatılamaz. Kendini beğenmiş: [Yuvar (Mahfil)-Fraksiyon-Provokasyon] zincirine 

kellesini yahut gövdesini kaptırmış olanlar, saman altından su yürütme sevdâlarıyla baş başa 
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bırakılabilirler. Her ne pahasına olursa olsun, hangi biçimlere girerse girsin, Yığın Örgütlendirmeleri 

samimiyetle, ayıklıkla, sebatla, azimle geliştirilmelidir. 

 

Gangster Sendikacı-Sömüren Kapitalist 

Yığın örgütlerinin en gangsterce maksatlarla kurulanları bile, Motor-Parti sağlamsa, er geç 

olumlulaşırlar. 

Halkın örgütleri, gerçekten yığınları kapladığı zaman, ister istemez Halk Bilincini ardından 

getirirler. Bunun örnekleri her gün gözümüz önünde gelişip duruyor. Vatan Partisi Programı’nda 

önerilen hürriyetlerin ve örgütlerin binde biri, ucundan köşesinden az çok gerçekleşmeye başlayalı 

beri görülen olaylar onu pekiştiriyor. 

Son yıllar, Türkiye ekonomisinde eskiye orantıyla arpa boyu bir hareketlilik varsa, onun nedeni, şu 

veya bu Bezirgân Parti değil, özellikle İşçi Sınıfına Tekparti zamanından daha genişçe örgütlenme 

hakkının verilmiş bulunmasına bağlıdır. İşçi örgütlendikçe, direnme gücü artmış, İşveren mutlak 

artıdeğer (çok çalıştırıp az ücret verme) yerine izafî artıdeğer (daha iyi teknik ve metotla maliyeti 

düşürerek) sömürme yolunu geçirmiştir. Bu yol kalkınmayı kaplumbağa çabukluğuna olsun 

götürmüştür. 

İşçi Sınıfımız Gangster Sendikacılığın tekelindedir. Uluslararası Emperyalist ajanlarının parayla 

satın aldığı kimseler, Bakanlarla özel uçaklarda Kongrelere “şeref” veriyorlar. O Sendika bütçeleri ve 

bilançoları belli casus örgütlerinden alınmış milyonları çekinmeksizin sergiliyor. Satılıklık arttıranın 

değil eksiltenin üzerinde kalıyor. 

Türkiye İşçi Sınıfı içinde, onun adına kurulmuş örgütler bir tek amaç güderler. Onlar sırf İşçi 

Sınıfını örgütlenmekten tiksindirip kaçırtmak için kurulmuş birer kurtkapanı, ittuzağıdırlar. Bunda en 

ufak ikircilik ve kuşku yoktur. Öyleyken, gene de o ittuzağı, kurtkapanı Sendika ve benzeri 

Örgütlenmeler, Türkiye İşçi Sınıfının sayısını da (niceliğini de), bilincini de (niteliğini de) 

arttırmaktan geri kalmamıştır. 

Dikkat edelim. Bütün o en iyisi ipten kazıktan kurtulma, çoğu bilinçli bilinçsiz burjuva ajanı 

“Sendikacı” etiketli yaratıkların teker teker kişi olarak bir tek amaçları vardır. Ömürlerinde sıradan 

işçi kaldıkça aylık üç yüz lira sağlamayan ücret tutarı ile günde 10-12-14 saat geberesiye çalışmaktan 

öteye geçememişlerdir. “Sendikacı” olur olmaz gelirleri 1000 liradan aşağı düşmez. Azıcık polise 

veya patrona hizmet etti mi, 3000 lirası garantileşir. Yaşama ülküsü para kazanmak olan bu adam: 

oturduğu yerde, meyhanede, kerhanede 10 kat fazla para kazanmak için anasını, babasını ve daha 

nelerini satmaz? 

İşte bu tip sendikacılar, yalnız soygun, vurgun yapacağız diye İşçi Sınıfına saldırıyorlar. Bir 

kapitalist nasıl milletin içine kendi çıkarını ve üstünlüğünü herkes zararına sağlamak üzere bir “Özel 

girişim” (Şahsî teşebbüs) canavarı gibi atılır ve bunu en büyük sosyal meziyet gibi över, biliyoruz. 

Sendikacılar da tıpkı öyle “meziyetli”dirler. Hatta kapitalistten de fazla ikiyüzlülükle girişirler. 

İşçi Sınıfının sırtında, birbirleriyle tabancalı bıçaklı “Serbest Rekabet” katakullilerine kalkışırlar. 

O bakımdan en bireycil “özel teşebbüsçü” bin kuduzlar çetesi kesilirler. Kurdun sürüyü daladığından 

daha beyinsizce yırtıcı ve utanmaz olurlar. Üstelik, idrâki [anlayışı] çatlatan bir Vatan, Millet, Sakarya 

benzeri “Sosyal Adalet”, “İnsan hakları” palavra demagojileri ortasında İşçi Sınıfımızı diri diri, 

çimçiy “yemeye” atılırlar. Egemen Sınıflardan görmedikleri saygı, ödül kalmaz. 



Ama, yerken bile, kendileri de farkına varmaksızın, kimi sonuçları önleyemezler. Bilseler, dokuz 

tövbe istiğfarla, Sermaye mihrabına yüzüstü kapanıp günah çıkartırlardı. Bilmeyerek bir şey yaparlar. 

Yaptıkları, tıpkı kapitalist efendilerinin yaptıklarıdır. İşveren sınıfı, Toplum gibi yüce insancıl birliği 

ve bütünlüğü paramparça eden, her parçayı birbirine düşman eden bir kişicil çapul düzeni kurar. Ama 

o düzen ister istemez Kapitalist sistem geliştikçe artıcı biçimde Sosyal Üretim yordamını ve Sosyalist 

İşçi Sınıfını yaratır. 

Sendikacılar da tıpkı öyledirler. Sendika düzenini kendi aşağılık vurguncu çapulları için 

savunurlar. Başka her düşünceleri ve davranışları yapmadır, sahtedir. Ama, o kalpazanlıklarına 

rağmen, İşçi Sınıfını Örgütlemek zorunda kalırlar. Bu örgütlerde baltalamaya çalıştıkları İşçi 

Sınıfının bilincini bir türlü yok edemezler, istemeye istemeye geliştirmekten yakalarını 

kurtaramazlar. Bu kaçınılmaz bir modern prose [süreç], gidiştir. 

Sendikacı güruhu, Devlet içinde bir Devlet kuruyorlar. İşçi Sınıfından kapitalistin çaldığı 

artıdeğeri kapitaliste bırakıp, İş-gücü ücretini, kapitaliste kestirterek paylaşıyor. İşveren sınıfının 

Banker zümresi faiz, tüccar zümresi kâr alıyor. Sendikacı da kapitalistten bir haraç, işçiden aidat alıp 

geçim sağlıyor. O haracı arttırmaya çabalarken: iş süresini azalttırmaya, dolaylı yoldan kapitalisti daha 

çok işçi, daha mükemmel makine kullanmaya itiyor. Bir araya gelen işçilerin, küçük rekabet buzları 

eriyerek, sınıf bilinçlenmesine doğru önlenilmek istenen heyelan (dağların kayması) artıyor. 

Bir başka som örnek: Türkiye Öğretmen Sendikaları ve örgütleridir. Öğretmenlerimiz yeni 

proleterleşenler kadar acemi ve ilgisiz olmadıkları için o denli fahiş gangsterliklere yer vermediler. 

Daha kurulur kurulmaz, örgütlerini birer yemlenme yaslası haline sokmak isteyenlere karşı, az çok 

direnmeyi denediler. Öğretmen örgütlerini: ekonomide, politikada, idarede sivrilmek için atlama 

tahtası gibi kullanmak isteyenler çok olabilir. O gibi eğilimlerle bilerek, anlayarak savaşmak hiçbir 

zaman sona eremez. 

Öğretmen örgütlerinin ellerinde en basit ve kuşa çevrilmiş bir Grev silahı yahut Toplusözleşme 

mekanizması bile yok. Ama, sadece kişilerin sayı (nicelik; kantite) bakımından bir araya gelebilmiş 

olmaları, hemen ülke ölçüsünde bir nitelik (kalite) atlaması yaptı. 

Düne dek Öğretmen: adsız kurbandı. Ortaçağ marabası gibi “tailleble et corveable” (kesilip 

biçilmeye, kısıtlanmaya, angaryalanmaya elverişli), ara sıra piyazlanan, bir ikisi satın alınan, 

çoğunluğu mutsuz, kimsesiz kuru kalabalığı andırırdı. Tek tek yanan kör, kara ışık kandilcikleri yığını 

gibiydi. Örgütlenir örgütlenmez o çağların içine sindirdiği çekingen çelebilik, ürkek sürünceme 

içgüdüsü durdu. Öğretmen topluluğu doğdu. Türkiye çapında bilinçlice ileri ve devrimci ağırlığını 

duyurdu ve duyuracaktır. 

Demek Türkiye’de yalnız “İşçi Sınıfı” yahut “Sosyalizm” ile ilgili olan kimseler değil, yurdunu ve 

milletini gerçekten seven (görünen olsa bile), her kişi ve her örgüt: Halk için, Halk tarafından 

kurulmuş her örgütü desteklemekle görevlidir. Bu millî görevin herhangi neden veya bahane ile 

önemsenmemesi, benimsenmemesi affedilir suçlardan sayılamaz. Çünkü o ilgisizlik: bilerek 

bilmeyerek Finans-Kapital düzeni önünde tarafsızlık taslamak olur. Böyle tarafsızlıklar, ne sosyalizm 

bilincine, ne Vatan, Millet sevgi-saygısına ve ne de bayağı insanlık prensiplerine sığmayan 

insansızlığın kaba maskesidir. 

Amaç Partilerden Bir Parti Değildir 

Bütün Bezirgân Partiler bu yol “Gaflet” içinde değiller: Finans-Kapitalin uyanık ve sinsi 

“ihaneti” içindedirler. Nerede o gafil Osmanlı gericileri? Halka bile onları arattılar. İşçi Partisi’nin 

onlardan biri olması, olmamasından çok kötüdür. Milleti aldatarak sömürmek, zorla soymaktan 

daha tehlikelidir. 



1965 yıllarında sürüyle “sağduyulu” devrim yanlısı şöyle diyorlardı: 

“Ne çıkar? Maksat bir an önce bir Sosyalist veya İşçi örgütü, Siyasî Parti kurmak değil mi? 

İster Ameleci, ister Sendikalist, ister Aydıncı olsun, Parti ortada ve kuvvetlenmişse daha ne 

istenebilir?” 

Önümüze çıkan en “iyi dilekli”lerin açıkça veya dolaylıca demek istedikleri bu idi. Ve yapılan 

prensip eleştirisi ile pratik uyarı: ya “zamansız”, ya “aşırı”, yahut “kişicil” bulunuyordu. 

O tip anlayışlar, sahiplerine belki pek “yeni” geliyordu. Türkiye Sosyalizminin 50 yılı için: o 

düşünceler pek eski ve yavan, domuzuna prensip-pratik kaçağı küçükburjuvaca burnunun ucunu 

görmemek ve sâde suya ukalâlıktı. 

Çünkü o tip anlayış, meseleyi yanlış koymak yahut hiç koymamak oluyordu. Bir İşçi Partisinin 

gerçek prensip ve pratik kaygısızlığı yolundan kurulup kurulmayışı, kuvvetlenip kuvvetlenemeyeceği 

ayrı bir dâva idi. 

Eğer maksat TİP adlı bir parti kurmak ve ona Partiler içinde (ünlü yakıştırması ile “Partiler 

Yelpazesinde”), sıcak havada besili insanlara serinlik getirecek bir yellenme aracı yapmaksa niçin? 

Sırf işçilerin, köylülerin “nasırlı elli” olduklarını ve bu ellerin de sıkılabileceğini gösteriş yapmak 

uğruna adı duyulur, sanı övülür bir “büyük adamlar” partisi yapmaksa, zahmetine değmez. 

Türkiye’de, “Demirkırat”tanberi öyle nasırlı el sıkar, adlı, sanlı, ünlü, şanlı Partilerden bol hiçbir şey 

yoktur. Bir eksik, bir fazla, niye? 

Kurdunu dökmek isteyen siyasî aydınlar, sendikacılar ve hatta işçiler, köylüler, esnaflar… 

“deşarj” yapmak için, o bol keseli Partilerden herhangi birisine de girebilirler. Nitekim girdiler ve 

giriyorlar da... “Talihleri Yaver” giderse “seçim” tombalasında “başarı” da kazanabiliyorlar. Kazanır 

kazanmaz ne oldukları besbelli. Ya Filipin yahut Stolipin tipi Parlamentarizmin mantar tabancasıyla 

adam avlamaya kalkışıyorlar; yahut yalnız işçi davasından değil, işçilikten bile çıkıyorlar. 

İşte en aşağısından YTP ve CKMP ve MP ve BP ve MHP ve işte en yukarısından CHP, DP, 

AP’ler... Bunlardan en kötüsü TİP kadar oy toplamıştır. En ünlüleri Türkiye halk oylarının yarısından 

çoğunu tekeline geçirmiştir. Netice, sonuç nereye varmıştır? Kırk yıldır yerinde sayan bu kara toprak, 

dünya milletleri yarısında her gün izafî olarak biraz daha geri kalmıştır. Bir adım ileri iki adım geri 

atmıştır. Yani ilerleme var. Ama öteki ülkelerin aldıkları yola bakınca, bizimki yerinde saymaya 

dönüyor. 

Maksat, siyasi bir Parti kurmak, Millet çoğunluğunun oylarını kurnazca avlamak, kimi parlak vait 

[vaat] ve formülleri yutturmak ve gününü gün edip Şan, Şöhret, hatta Milyonlar kazanmak değildir ve 

olmamalıdır. Şu yeryüzünün en saf, en uslu, en içten ve en bezgin Milletini, Türkiye Toplumunu artık 

Osmanlı çöküntüsünden daha gerilere doğru, hep “ilerici” veya “devrimci” lâflarla dahi olsa, 

itelememek, oyalamamak gerekir. Nurcu-Süleymancı-Irkçı-Turancı-Pilâvcı-Ülkücü vb. vb. 

kalabalıklarına ve kurslarına ve medreselerine bakılırsa, Türk milleti o korkunç yere itelenmiş ve 

oyalanmıştır. 

Maksat, bütün Partilerin ve ukalâ ulemaların ağızlarına pelesenk ettikleri “Kalkınma” mıdır? 

Öteki bezirgân Partilerin o “Millî Kalkınma”dan ne anladıklarını kırk yıldan beri azıcık aklını başına 

toplayanlar epey anlamış olmalıdırlar. Onlarca, “kalkınma”: Finans-Kapital tekelciliği altında, 

Tefeci-Bezirgân sınıfların şahsî teşebbüsçü (özel girişkenlikçi) yoldan semirmeleridir. Onların 

hepsine göre, Türkiye’de birkaç bin Toprak Ağası ile birkaç bin Sermaye Beyi, yerli-yabancı Finans-

Kapital Beylerbeyiliğini, milyarderliğini yükseltebilirlerse, kalkınma olmuştur. 



Geriye kalan, o çıkar ve durumları şu veya bu politika oyunu yahut demagojisiyle sağlama 

bağlamaktır. O sayede Sermaye (Kapital) birikecek, Sermaye biriktikçe iş alanı genişleyecek, 

“işsizlere iş, işçi isteyenlere işçi” bulma kurumları açılacak. Memleket aydınlaşacak, bütün sermaye 

gücü inşaat iratçılığını azdıracak. Yarım milyon işsiz Almanya’ya ihraç edilecek. Oradan gelen 

dövizle Holding’ler kurulacak. Ve bir buçuk milyon işsiz, dışarıda (Avustralya’dan Amerika’ya dek) 

iş bulmak için Tophane’de sıraya girecek. 

Bir İşçi Partisinin Büyük Misyonu 

Gerçek İşçi Partisinin misyonu (Kutsal tarihçil görevi): Halkı Finans-Kapital tahakkümünden 

ve Devletçiliğimiz adlı Devlet kapitalizminin dayanılmaz sömürüsünden kurtarmaktır. Bunsuz 

Kalkınma: yem borusudur. TİP gerçek İşçi Partisi olmak istiyorsa, önce kendine (Program 

Tüzüğüne) çekidüzen vermeli ve ilk iş olarak Halk yığınlarımızla bağ kuracak ortama girmelidir. 

Gerçek bir İşçi Partisi, Bezirgân Partilerinin tersini tutacaktı. Ne oldu? 

Yüzlerce yıldır “Devletçiliğimiz”: kendi yağmacı, haramcı, israfçı ılık serleri içinde, yalınayak 

fukaranın boğazına basılarak toplanmış vergilerle yapma kapitalist zehirli çiçekleri yetiştiriyor. Bin bir 

masraf ve israf yüzünden (rüşvetçi-irtikâpçı-vurguncu) sistem bin misli pahalıya mal olan Sermayeci 

fideleri yaratıyor. Bu cılız ve soysuz bitkiler, cihan pazarının yeliyle çarpılır çarpılmaz, Sam yeli 

vurulmuşça kavrulup kuruyor. Millete yararlık, İş ve Bayındırlık sağlamak şöyle dursun, kendi 

çıkarlarını ve durumlarını bile kurtarmaktan âciz, yabancı sermayeye hem kendilerini, hem milleti ve 

memleketi teslim ve kul köle ediyorlar. 

O zaman, önce Devlet zoruyla: milletin son damla kanını dahi kurutmak için ağır vergiler, cunta 

tehditli sıkıyönetimler koyuyorlar. Sonra, bu suikastlarına daha emniyetle başarmak ister istemez, 

Yabancı Sermaye ardında eli silahlı NATO-CENTO-SEATO tuzaklı Yabancı Devlet yardımını 6’ncı 

Filo biçiminde tapınç konusu ediyorlar. Ülkenin bütün zenginlik kaynaklarını millet düşmanlarına 

sızıltısız kaptırtmak için, kavuklu mezar taşından iri gelenekçil “başbuğlu” “Ülkü Ocakları” denilen 

aylıklı asker çetelerini uluorta kızıştırıyorlar. 

Demek, Devletçiliğimiz bile az geliyor onlara. Her gün taze bir Türk çocuğunun sağda solda kanını 

içerek sarhoş oluyorlar. Yarattıkları kanlı, ölümlü yırtınışların duman perdesi ardında, serinkanlıca 

bilmem kaçıncı Kota’nın milyarlarını paylaşıyorlar. Döviz, Altın ve mal kaçakçılığını; silah, zehir ve 

beyaz kadın haydutluğunu günlük kârlı eğlence modası olarak yayıyorlar. Birkaç milyon dolar “dış 

yardım” karşılığı, Türkiye ekonomisini inmeli ve yatalak eden yüz milyonlarca dolarlık görünür veya 

görünmez, “meşru” veya “önlenemez” sayılan Transfer batakçılığını kanunlaştırıyorlar. 

Bezirgân Partiler okudukları edebiyat mavallarında ne denli çok Milliyetçi ve Vatanperver, 

Yurtsever görünürlerse, yaptıkları batakçı vurgun pratiklerinde o denli çok ve utanmazca Milleti, 

Vatanı, Yurdu, İnsanı hiçe sayıyorlar. Bu durumlarıyla hepsi Anayasa dışına fırlamış, gayrı meşru 

oyunbazlardır. Türkiye Halkına ve yurduna bu “hayâsızca akın”dan kurtuluş yolunu ister istemez 

Türkiye İşçi Sınıfı’nın Siyasî Partisinden başkası gösteremez ve açamaz. 

Demek dünyanın pek az yerinde olduğu kadar Türkiye’de, Milletin ve Vatanın kalkınması ve 

kurtulması için İşçi Sınıfından başka sosyal güç bulunamaz. 

İşçi Sınıfımız o büyük millet ve vatan görevini nasıl gerçekleştirebilir? 

Ancak gerçekten kendisinin olan bir aygıtla: Proletarya Partisi ile... 

O büyük tarihçil kutsal görevi hangi Parti üzerine alarak başarabilir? 



TİP, tam bu en kritik anda, sanki tarihçil büyük misyonundan kaçmak için, ansızın sendeleyip 

tökezledi. “Başa güreş” numaraları yapan ABA’cı yalancı-pehlivanları, kartondan kuklalar gibi 

devrildiler. Ayakta kalıp, öteye beriye koşuşanlar, sapkınlıklarını provokasyona kardırmaktan başka 

“beceri” gösteremiyorlar. Onların sırtlarında yumurta küfesi yoktu! 

Bu şartlar altında, TİP içinde son mevzilere sarılmış bulunan gerçekten samimi TİP üyelerine 

büyük görevler ve sorumluluklar düşüyor. Yükü onlar taşıyorlar. Finans-Kapital saldırılarını onlar 

göğüslüyorlar. TİP’in kurtarılması ve geliştirilmesi de onların çabasını bekliyor. TİP tabanının işçi-

köylü-aydınları, birbirini karşılıklı etki-tepki ile bütünleyecek iki yönde çaba harcamalıdırlar: 

1- TİP Tüzüğüne ve Programına köklü çekidüzen verme. 

2- Millet yığınlarıyla (İşçi-köylülerle) bağları sıkılaştırma. 

Birinci çaba; Kongre meselesidir. Bu yolda kendilerinin Vatan Partisi Tüzük ve Programı’nı bir 

daha gözden geçirmeleri yararlı olur. Yığınlarla bağları güçlendirmenin yolu Devrimci Ortam’dan 

geçer. ABA’cılar en çok Devrimci Ortamda kırdıkları taktik potların kurbanı oldular. Onun için TİP 

ile Devrimci Ortam ilişkileri üzerinde duralım. 

TİP ve Devrimci Ortam 

TİP bir güç, hatta biricik etken olmak için, yüksekten buyurmalarla değil, dövüşün ateşi içinde 

yığınlarla ve yığın örgütleriyle kaynaşabilir. O zaman hem kendisi, hem memleket ve yığın 

kazanır. 

Türkiye İşçi Partisi, Siyasî İktidar Savaşı yapma durumunda olan bir örgüttür. Bu örgütün açıktan 

açığa bir “Burjuva İşçi Partisi” olarak güdülemeyeceği en inatçı ajanlarca dahi az çok anlaşılmış olsa 

gerektir. 

Bir ara, ABA’cı güdücülerin karakteristiği bakımından TİP “Burjuva Sosyalizmi”ne aşırıca 

eğgindi. O zaman bile Örgütlenme “yelpazesindeki” yerine çağrılı bulunuyordu. İstese de oradaydı, 

istemese de. O zaman bile insana yaraşan: “Kaçınılmazlıkları (zaruretleri) bilince çıkarıp” hür 

düşünmekten ve hür davranmaktan korkmamaktı. TİP’in böyle bir hürriyetten bugün kaçması 

büsbütün akıl almaz olur. 

Burada TİP’in Programını: Minima Program olarak işlemek, Tüzüğünü: Proletarya Partisi yasası 

olarak değerlendirmek konu değildir. O, ayrı zaman, insan, çaba ve metot isteyen ileriki gelişimin 

sonucu olabilir. Burada nasılsa öylece TİP’in, kaçınmaması gereken tutumu üzerine birkaç söz 

edilmek isteniyor. 

TİP kendisini, hâlâ, Türkiye’nin “Biricik Sosyalist Örgütü” mü sayıyor? Bu sayışında ne denli 

samimî, içten ve yürekten ise, en az o denli karar ve direnişle: 

1) Üzerinde kaşarlanmış bulunan eylemsizlik kabuğunu çatlatıp atmalıdır. 

2) Çevresinde sempatik veya antipatik bulduğu bütün devrimci güçlerin ortamına boylu boyunca 

girmelidir. 

TİP ancak bu kararını verebildiği ve uygulayabildiği gün, hem kendi özel gücünü geliştirebilir, 

hem devrimci güçler cephesine bu yoldan enerji katabilir. 

Kimse TİP’in kendince üstün gördüğü prensiplerini peşin peşin bırakmasını istemiyor. Bu değişme 

şeylerin doğasına aykırı olurdu. TİP üyelerinin toptan bir sıra otomatlar bulundukları gibi yersiz bir 



sanıya kapı açardı. Zaten, o denli kişiliksiz çıksaydı, öyle bir örgütten herhangi bir hayır da 

beklenemezdi. 

Tam tersine, TİP’ten daha sağda gözükenlerin -hatta azıcık Yurt ve Ulusseverlikleri varsa tüm 

“sağcı” kişilerin ve örgütlerin bile- İkinci Kuvayimilliye Seferberliğine (İkinci Millî Kurtuluş 

Savaşına) katılmaları özleniyor. Bu özlem, TİP’in, epey aşırıca abartılan “kişiliğini” yitirtmez. Daha 

doğrusu TİP kendi “kişiliğine” güveniyorsa, kendisini devrimci güçler ortamında öteki üye güçlere en 

büyük bağımsızlıkla tanıtabilir. Kendine güvenmiyorsa o başka. 

Çünkü ancak öyle bir ortamda, ancak devrimci yarışma içindedir ki, TİP: dilediği propaganda ve 

ajitasyonlarını, hatta uygun bildiği dövüş ve örgüt parolaları ile biçimlerini daha iyi başarabilir. Yalnız 

o yoldan: ilkin ortama girilir, insanlara, yaklaşılır; ondan sonra, savunulacak prensipler ve 

davranışlarla TİP’çilerin her zaman önerdikleri “Başa geçme” ülküsü gerçekleştirilir, hiç değilse 

kolaylaştırılır. 

“Başa geçmek” Tarihte hiç kimseye, hiçbir örgüte, hiçbir zaman sırf kendisi “arzu ettiği” için 

verilmemiştir ve verilemez. Mustafa Kemal’in, Saltanat kaldırıldığı, Cumhuriyet ilân edildiği günler: 

Meclis sıraları üstüne fırlayıp tartışan derin bilgin hocalara attığı çığlık henüz kulaklardadır. İktidar 

“Şer’i şerif icabıdır” diye şuna buna bağışlanamaz. Yetki kuvvetle alınır. 

Kuvvet ise durduğu yerde büyümez. Tersine, işlemeyen iğne gibi paslanır, çalışmayan organ gibi 

dumura uğrar. TİP’in uğratıldığı dert bu durgunluk ve kabuğuna kapanmaktır. Güç kullanmakla 

gelişir. Aşk gibi gücün de saklanması hastalıktan ileri gelir ve hastalanmak getirir. Hem eğer kuvvet 

kuvvetse, bir yanda gücü denenmelidir ki, tanınsın. Ekonomi alanında olduğu gibi, Politik güç için de 

üretimsiz tüketim olmayacağı kadar, tüketimsiz de üretim olamaz. 

TİP’in özellikle “Siyaset” örgütü oluşu, hatta “Biricik Legal Siyasî Örgüt” oluşu, kendinden 

menkul kerametiyle değil, herkesin gözleri önünde açılacak aksiyon’larıyla belirir. O aksiyonlar 

gereği ve icâbı dahi olgunluk kertesini bekler. Hemen devrimci güçlerin başına geçilemez. Önce 

içlerine girilir. Onlarla ak günde, kara günde kahramanca dövüşülür. Alınyazısı birliği kendiliğinden 

olmaz. 

Ortamın ateşinde yanılır. Orada tavına gelinip örsle çekiç arasında dövülünür. Yaradana sığınılarak 

hep birden planlıca güreşilir, savaşılır. TİP bıçağının hakkına öncülüğünü yaparsa, yapar. Olur. 

Yapamazsa, herkese darılacağına, talihine küsmemeye uğraşır. İnançları yönünde savaşına eskisinden 

daha hızla ve daha candan sarılır. 

Bütün o konaklarda TİP’in hiç unutmaması gereken bir şaşmaz hakikat vardır. Kimse (ajan 

olmadıkça) kişicil çıkar ve durum sağlamak için Devrimci Ortama giremez. Ülkücü devrim 

güçlerinden hiçbir er ve örgüt, sırf “Devrimci” olduğu için imtiyaz, ayrıcalık güdemez. Devrimci 

ortama kendisini getirmiş bulunan hüviyetini ve kişiliğini, yanılgılı bile olsa: hiç nedensiz, hiç 

yorumsuz, hiç güreşsiz bırakamaz. 

Öyle bir şeyi beklemek yalnız saçma değil, tehlikeli de olur. (Antiemperyalist + Antifeodal) savaş 

cephesinde her şey tartışılabilir. Yeter ki tartışma demagojiye kaymasın. Lâf tiryakiliği yüzünden 

“Devrimci gevezeliğe” sapılmasın. Devrimci ortamın özü sözüne uygun arkadaşlık çerçevesi, 

metodu, biçimleri herkes için işler. Hiçbir şey zorla dayatılamaz. 

Devrimci ortam içinde her temiz havaya açık olan ciğerler rahatlıkla ve dostça solur. Kimse 

kimsenin ağzını, burnunu tıkayacak değildir. Herkes Yurt ve Ulus ölçülerini yitirmeksizin 

(Antiemperyalist + Antifeodal) cephe uğruna gönüllüdür. Hiç değilse kural olarak, hiç kimse 

“Aylıklı asker” değildir. Cephe birliği uğruna birbirini uyarma, aydınlatma, birbiriyle kaynaşma 

olağandır. 



Bu uyarı ve aydınlatı ve kaynaşmalar: ne formel (mutlak kalıplı), ne transandantal (samedânî-

tanrısal) buyrultularla gerçekleştirilemez. İnsancıl eleştiri, kavgalı da olsa, çizgiyi bozmayan 

kardeşçe tartışmalar pişirilip kotarılır. Buna her devrimci kişi, grup ve örgüt gibi TİP de alışacaktır. 

Alıştıkça başarı kazanabilir. 

Ne var ki, belirli cephenin insanları arasında başarının bütün şartları Hotzotçuluk değil: 

(İnandırma + Güvendirme) yolunu tutmakta toplanır. Devrimci güçlerin her örgütüne olduğu gibi, 

TİP’e de yaraşan: (İnanç + Güvenç) yaratmaktır. Hele TİP’in “Siyasî” iktidar savaşı yapan bir örgüt 

olmak haysiyeti, onu (İnanç + Güvenç) alanında herkesten daha bilinçli-özenli ve her şeyden daha 

içten-etkili olmaya götürmelidir. 

Örgütlenmede Toplayıcılık, Birleştiricilik 

“Kimin kime gideceği” derebeyi artığı Küçükburjuva ölçüleriyle soysuzlaştırılmamalı. 

Tersleşmeyelim, teresleşmeyelim. Elbet “Efendi” deyimine sosyalizmde bir karşılık aranırsa: 

Efendi Yığın’dır. Parti, yığınların ve örgütlerinin “ayağına giderse” şeref ve anlam kazanır. Bütün 

yığın örgütlerinin “Partileşmesi” hem olanaksız, hem gereksizdir. Halk yedi bin yıl zorbalıktan 

yanıktır. Halkın sevgisi ve ilgisi; ne aldatmacayla, ne zorbalıkla olmaz; halkın dişine vurması 

yolunda iknaıyla (güvençli inançla) olur. 

Şimdilik, Devrimci Güçlerin çoğunluğu “Siyasî örgüt” bile değildirler. Dolayısı ile Devrimci 

örgütler seçim ve benzeri “Günlük Politika”ya birinci önemi vermiyorlar. Daha uzun vadeli 

çalışmaları öneriyorlar. O bakımdan: “Kimin kime gideceği” gibi sorular pek de pratik bulunmasalar 

gerektir. Hatta kuru Küçükburjuva katırlığı olur: “Ayağıma gel” yahut “Ayağına gitmek” 

böbürlenmeleri. 

Bütün “sosyal” ülkücüler, kendi açılarından olayları işleyip, değerlendirerek, karşılıklı saygı ve 

eleştiri yönünde buluşabilirler, öyle bir toleranslı buluşma Yurt ve Ulus yararına olur. Çünkü, Finans-

Kapital kalesi önünde Milleti çil yavrusu gibi dağınıklıktan o öyle davranış ve düşünüş kurtarabilir. 

“Millî Birlik”: Tekelci ve Vurguncu Sermaye metodu ile, yani zorbaca, polis zılgıtı ile yapma bir 

gösteri gibi kalacağına; halkın sevgisi, ilgisi, katılışı sağlanarak gerçekleştirilmiş olur. 

Böyle bir ortamda, Devrimci güçlerin, birer Kongre kararı ile kendilerini feshedip, TİP saflarına 

katılmaları, hipotez olarak bile ne olanaklıdır ve ne de gereklidir. 

Olanaklı değildir: çünkü, Devrimci örgütlerin büyük çoğunluğu İktidar Savaşı güden Siyasetle 

uğraşmazlar. Elden geldiğince en geniş yığınları içlerine almaya çalışırlar. Üye seçiminde son derece 

titiz davranması ve çelik çekirdek olması gereken Siyasî Parti için belki de boşuna “izdiham” 

(birbirini ezen kalabalıklar) yaratabilirler. 

Her Devrimci örgütün TİP’e katılması gerekli hiç değildir. Çünkü Siyasî Partiler, yapıları gereği 

sosyal Sınıf, Tabaka ve Zümreler arasındaki karşıt sınırları çizgileştirirler ve temsil ederler. 

Tüzükleri ve Programları ile ister istemez sınırlı, az çok ayırıcı, bir bakıma “bölücü” olurlar. 

Parti dışı Devrimci güçler, şu darmadağınık Ortaçağ artığı Topraklar ve İnsanlar ortasında 

bulunduklarını unutamazlar. Karşılarında Finans-Kapitalin İnhisarcı-İmtiyazlı (Tekelci-Ayrıcaklı) 

sömürü ve ezi cephesi en son sistem çelik zırhlarla silahlıdır. Ona karşı Devrimci güçler: çırılçıplak, 

tek başına bırakılmış halkın Eşit-Tekelsiz-Sınırsız özlemlerini ve girişimlerini Birleştirici-Derleyip 

toplayıcı “camiler” olmalıdır. 

Bugünkü ve epey uzak görünen yarınki ufuklarda TİP’in, Millet çoğunluğunu derleyip 

toparlayabileceğini gösterecek izlere pek rastlanmıyor. Görünen köy bu: kılavuz istemiyor. Finans-



Kapital’in dişlerine tırnaklarına dek örgütlediği Tefeci-Bezirgân Partileri her şeye egemen olmakta 

direniyorlar. 

Finans dayanaklı Bezirgân Partiler, Milletimizin beynini yüzyıllar boyudur, bin bir dereden 

getirdikleri en kirli sularla yıkıyor, karantinada tutabiliyorlar. Halkın Ekonomik-Sosyal yaşantısını, 

Babil Çağı düzeyinde bırakıyorlar. Millet, zımparalanmış cam kapaklı Melez Kapitalizm şişesi içinde, 

o şişenin bulanık rengi ardından sinekli dünyasını gördüğüne inanıyor. 

O şişeyi açmasını veya kırmasını tek başına TİP’ten beklemek hayallerin en yanıltıcısı olur. 

Toplum ortamımızda halkın gözünü açabilecek başka sayısız uyarıcılar gereklidir. Onlara “Yığın 

Örgütleri” bile yetersiz kalıyor. Ayrıca “Devrimci Örgütler” ve çeşitli Vurucu Güçler bulunabilir 

ve bulunmalıdır. 

TİP, DİSK ve Gençlik 

TİP, DİSK’i (Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nu) kurmadan önce, DİSK, TİP’i 

kurmuştu. Ancak DİSK de, TİP de İşçi Sınıfını benimsedikçe, İşçi Sınıfınca benimsenilecektir. 

TİP ABA’cılığı hatta TİP gençliğini şamar oğlanına çevirmek istediği için tepki gördü. ABA’cı 

“Haysiyet” anlayışı, TİP’i çelikleştireceğine paslandırdı. 

TİP’in “Yığın Örgütleri” ve başka “Devrimci Örgütler” önündeki düşünceleri ABA’cı 

münafıklığı ile şaşılaştırıldı. Davranışlar, onlara “Yan örgüt” etiketini yapıştırıp, yukarıdan bakmakla 

yetindi. Bunu söylerken TİP’in DİSK ve başka birkaç gençlik örgütlerindeki girişimlerini küçültmek 

istemiyoruz. Ancak gerçekçi olmak burada büsbütün önemleşir. Çünkü, ortada duran örnekler: 

eksikler, kuşkular, kararsızlıklar, hatta son zamanlar gittikçe artan kaydırmalar ve tepkilerle 

doludurlar. 

DİSK: esasen TİP’i kurmuş bulunan Sendikacıların bile hepsini değil, bir bölüğünü zor içine 

almıştır. DİSK’in adından daha yakışıklı çok şeyi görülemedi. DİSK kurucularının işçi yığınları ile 

ilişkileri ayrıca sanıldığından aşırıca daha ilginçtir. 

TİP’çi Gençlik örgütlerinde henüz kuruluş anlarında estirilmiş bir hava vardı. Baston yutmuş 

ABA’cıların çalımı, gençlere de bulaştırılmıştı. Bir avuç genç, ilk karşılaşmada gençlik yığınlarını 

sürü gören çobancıklara benziyorlardı. O nedenle bu gençlik liderleri halka yakın göründükleri zaman 

çarçabuk tepelendiler. Lider pozlarından caymadıkları zaman ise, gençlik hareketi içinde “yüzüktaşı” 

gibi açıkta kalmaktan kurtulamadılar. 

Bereket, gençliğin derin içtenliği ve keskin potansiyeli o “pekliğe” daha uzun süre dayanamadı. 

Yüzeyde amorfluğa (biçim yokluğuna) ve ölü tarikatçılığa karşı en sonra tapayı attı. Daha ilk günden, 

gençlerin sosyalist kişiliklerini savunacakları, TİP dışında yaptıkları yoklamalardan anlaşılıyordu. 

ABA’cılar gençlerde “sosyalizmin” iffetini korumak için çarşafla horozdan kaçma içgüdüsünü 

yaratamadılar. Ve çıban deşildi. 

TİP’e ABA’cıların oynatmak istedikleri trajedi o kadarla kalmadı. TİP, kendi dışında kurulu 

örgütlerin yahut üyelerinin TİP statüsü içine girmelerini: “düşmanın kutsal tapınak sınırlarını 

çiğnemesi” ve yabancı yatırımların “sızması” gibi gördü. Her ilgiyi “lese majeste” (Haşmetpenâhı 

zedeler) sayarak, çılgın ABA’cı alerjisi ile karşılamaktan kurtulamadı. 

Böylece TİP kendisi Türkiye’nin geniş yığınlarını örgütleyememekle kalmadı. Bezirgân-Finans 

Partilerinin dişleri arasından geniş yığın örgütünü kurtaramadı. Öyle konuları, Seçim Söylevleri 

dışında denemedi. Yığın örgütleriyle bağlaşmayı birinci görev sayamadı. DİSK denemesi ağzını 

yakmış gibi oldu. Sendikacı efelerin Partiye Ağa, ABA’cılara Efendi kesilişleri, TİP’i sanki yığın 

örgütlerinden ürküttü. 



Hepsinden daha ilginci de şu oldu: birçok TİP üyeleri, boş durmaktansa, Devrimci örgütlere üye 

yazıldılar. ABA’cıları ateş bastı. Haysiyet Divanlarını sıkıştırıp, TİP’ten başka örgütlere girenleri 

Parti’den attırdılar. Sonra, “Ablar ve dolablar” döndü. Kongre, atılanları Parti’ye geri alma kararını 

verdi. ABA’cılar o kararı bile hasıraltı ettirdiler. TİP’in kendi kanunlarını çiğner duruma sokulması, 

Parti dışı ve Parti için devrimcilerin saygı ve güvenlerini sarstı. 

TİP’ten atılanlar içinde Sosyalist olanlar da, olmayanlar da, daha ilerici, daha gerici olanlar da 

bulunmuş olabilir. ABA’cıların hoşuna gidip gitmemekten başka ölçüler bulunabildi mi? İşitmedik. 

TİP üyelerinin acıklı ayıklanışı, çelikleşmeye değil, paslanmaya götürünce, Devrimci ortamda TİP’in 

derleyip toparlayıcılık görevi aksadı. 

Örgütlenmede Güç Savaşıldıkça Gelir 

TİP üyelerini başka örgütlere girerlerse kandırırlar, diye korkuyorsa, özrü kabahatinden büyük 

olur. TİP kaplumbağa kabuğuna çekildikçe dumurlaşır, halkın gözünden düşer. Yığın örgütlerini 

engellemek değil, kendi girişimiyle yaratmak görevidir. 

TİP’in Devrimci güçler ortamına katılmayışında hiç mi haklı yan yoktur? Teknik hakları bir yana 

bırakalım: Parti’den habersiz üye davranışları normal bir partice hoş karşılanmayabilir vb. vb. Ama bu 

teknik aksamalar konumuz dışıdır. ABA’cıların hiçbir zaman açıklamadıkları başka organik bir nokta 

var: 

TİP’in kadroları “Taze” ve küçükburjuva bir ülkede hayli “Akıcı” görünüyor. Devrimci güç 

örgütlerinde “Eski kurtlar” vardır. Ya bu kurtlar, sınangısız TİP kuzu-üyelerini çıtır çıtır yerlerse? 

Formasyonları bütünlenmeksizin, birçok TİP üyelerinin raylarından çıkmaları tehlikeli olmaz mı? 

Hele TİP kodamanlarından pek çoğunca yüzde yüz onaylanmayan saflara üye kayışlarından 

korkulmalı değil midir? TİP kendi surlarını pekiştirmeden açılırsa, kalesini içinden fethedenler 

çıkamaz mı? 

Bu soruyu, ABA’cıların TİP’te mutlak bir Dikta yürüttükleri günlerde içtenlikle sormuştuk. Ve o 

zaman başka birçok “teknik” soruları ağza almamıştık. Örneğin “Eski kurtlar” şayet varsalar, neden 

TİP’e karşıt tutulmuşlardır? Hele TİP üyelerini, sosyalizme “sadık” tutmanın tek yolu, onları Kurtlara 

“Namahrem” kılmak mıdır? En sonra TİP üyeleri o denli “çürük” veya “dayanıksız” iseler, gitmeleri 

mi, yoksa kalmaları mı hayırlı olur? Ve akacak kan damarda durur mu? 

Asıl organik, örgütçül mesele ise başkadır. Üyeleri “İşi olmayanın içeriye girmesi yasaktır” 

levhasını asmış bir patronun işyerindeki emek köleleri saymak yanlış olur. Üye-çocukları nazar 

boncuğu takarak kem gözlerden sakındırmak gibi; ayartılmamaları için göz hapsine almak da modern 

korunma metotları değildirler. Siyasî Partide görünüşe aldanmak kadar korkuncu olamaz. Nitekim, 

ABA’cıların korktukları başlarına gelmedi mi? 

Her Sosyal Örgüt gibi, özellikle Siyasî Parti için de, asıl en öldürücü tehlike: Kendi surlarının 

içine kapanıp kalmak’tır. Antika Çin Fağfur’larının Sedd-i Çin’lerinden, ultramodern Fransızların 

“Majino Hattı”na dek uygulanmış en yaman kaplumbağa kabuğunun içine çekilmeler her zaman 

saklananın başına çorap örmüştür. Hayat her zaman Hareket’tir. En basit Askercil alanda bile kesin 

sonuç harekât harbi ister. 

TİP eğer güçlenmek dileğinde samimi ise, gücün yolu egzersiz ve manevradır. Kışla oturganlığı 

içinde ordular da, kurmaylar da toy ve küt kalırlar. Bu gerçeği TİP de kısa deneyleriyle öğrenecek 

kadar yaşamış sayılabilir. Zaferin birinci şartı Savaştan kaçmamak’tır. Hiç Savaşsız zafer ne 

demektir?.. Hele Sosyal savaş hiçbir zaman peşin hükümlerle, önyargılarla yürütülemez. İnisiyatifi, 

yani her organın ve üyenin girişim gücünü engelleyen formüller kaldırılmalıdır. 



Her şeyden ve herkesten önce TİP Devrimci ve Halkçı yığın örgütleriyle gerçek ve candan ilişki 

kurmalıdır. Yalnız “ilişki” mi? Bütün gerekli geniş yığın örgütlerini Türkiye çapında bilinçli planlarla 

zekice örgütlemeli, yoktan var etmelidir; yeniden ve çarçabuk kurmalıdır. Bugünkü şartlar içinde 

itikâfa çekilmek, Tekke gayreti, dükkân rekabeti yalnız Finans-Kapital’in her an teşvik ettiği, her 

araçla gizli açık tahrik ettiği (provokasyon yaptığı) öldürücü sapıtmadır. 

Yığın Örgütleri henüz Devrimci güçler içinde yeterince derlenmemiş midir? Derlenmemiştir. 

Ancak o derlenme için önce en kolay anlaşabilecek biçimde Örgütlerin elbirliği etmeleri şarttır. 

Türkiye’nin özelliklerine göre: yığınlara Siyasî Partiler üstünden köprüler kurabilecek tutum önem 

taşıyor. Çünkü yığınlar Bezirgân Partilerin borularıyla sağır edilmişlerdir. Devrimci örgütler o 

köprüleri kuramamışlarsa ve kuramıyorlarsa: bunu yaptırmak için gerekli çabayı ayıkça başarmak 

TİP’e düşen görevlerin başında gelir. Engellemek değil... 

Örgütlenmede Karşılıklı Eleştiri ve Çelişkiler 

TİP başka, ABA’cılar başkadır. Eleştiri: yanlışsa düzeltilir, doğru ise: yanlış düzeltilir. Her 

gelişme, yanlışı düzeltme yaratıcılığından doğar. Kişi sürtüşmeleri en iyi örgütle ve karşılıklı 

eleştiri ile giderilir. Ancak TİP de, başka devrimci örgütleri yok etmemeli, kendi eleştirilerinden ve 

sorumluluğundan kaçmamalıdır. 

Devrimci güçler içinde kimi kişiler TİP’teki ABA’cı eğilimi acı, ekşi eleştirmişlerdir. Hatta daha 

açık konuşup TİP’in bir Burjuva Sosyalizmi yaratmak için kurulduğunu öne sürenler olmuştur. Böyle 

kimselerin bulundukları ortamda TİP kendisini aşındırmaz mı? Bu soru, her şeyden önce meseleyi 

yanlış koyuyor. 

ABA’cıların eleştirilmesi neden mutlaka TİP’in omzuna yüklensin? Ayrıca TİP’e Oportünizmin, 

Burjuva Sosyalizminin uçurumu gösteriliyorsa, bu, Partiyi kötülüklerden korumak sayılır. 

Bir hükümete, devrileceğini vaktiyle haber vermek, en büyük hizmette bulunmak olur. TİP bunu 

nasıl anlamaz? 

Sonra, yukarıki soru önümüze iki rahmetten birini koyuyor: 

1- TİP’e yapılmış eleştiriler haksızdır. Haksızlığı gidermek TİP’in yararına olmaz mı? Haksızlığı 

gidermenin başlıca yolu ise, küsüp dünyadan el etek çekmek değildir. Tam tersine; haksızlığı 

yapanlara önce doğruyu açıklamak ve bu aydınlıkta yanlışı düzeltmek’tir. Herhalde, Devrimci 

ortamdaki birkaç eğilimin veya kişinin haksızlığını ispatlamak, Devrimci ortamın dışında kalmakla 

sağlanamaz. 

O çeşit yanlışlarla uğraşmaya değmez, denecek. Halkımız, hasmın karınca olsa küçümseme, der. 

Toplum diyalektiğinde her açının iki kolu, bir zerrecikten daha küçük olan tek nokta’dan yola çıkar. 

Sonra, kollar kendi yönlerinde düz ilerledikçe birbirlerinden uzaklaşırlar. Açıları daha nokta kadar 

küçükken çözmek, sonra büyük ve komplike biçimlere soysuzlaştı, organikleşti, kaşarlandı mı 

yapılacak çözümlemeden daha kolay olur. Her ne olursa olsun, halk örgütlenmelerini birbirlerini yer 

duruma sokmak, Finans-Kapital’in ekmeğinden başkasına yağ sürmez. 

Burada devrimcilerin, gerici cepheyi unutmamaları, iyi dilekleri, sağduyuları kadar basit zekâlarını 

da hırslarından daha öne geçirmeleri gerekir. 

2- TİP’e yapılmış eleştiriler haklı ise? O zaman iş daha çok sarpa sarar. Yanlışın en öldürücüsü 

açıklanamayanıdır. Hekimlikte bile kanser, hastadan gizlenir. Tersine, her yanlış: açıklandığı anda, 

yenilip aşılmaya başlanmış olur. TİP’te Oportünizm ve Burjuva Sosyalizmi varken yok demek, o 

sapıtmaları savunmaktan başka sonuç vermez. 



Yanlış ortaya çıktı mı, sırf yanılmış olmak bile ortada bir iş yapılmış olduğunu daha iyi belirtir. 

Yanılanı aşındırmaz. Yanlışını kabul ederek tepeleyebilecek kadar güçlendirir. Lenin’in dediği gibi, 

bir yanılgıyı açıkça kabul edebilmek, başlı başına bir “Politika akdi”dir [Politik eylemdir]. Onu her 

babayiğit göze alamaz. Göze alabilen de sahici ve cevherli babayiğit demektir. 

Yanlışlardan korkmayalım! Yanlışların üzerlerine yürüyelim! Bütün gerçek devrimci ustaların her 

zaman kendi kendilerine yaptıkları davranış ve başkalarına verdikleri öğüt budur. İnsan ruhunda bütün 

yaratıcı davranışlar, diyalektik oluşumla, denilebilir ki yanılgıların yayı ile işler. Bunu her serinkanlı 

insan gibi, her prensipli örgüt de her günkü pratiğinde sık sık denemeleriyle öğrenir. 

O bakımdan TİP, yanlışlar işlediğine, yeri gelince, şükür bile edebilir. İlk defa oradan doğrunun 

doğrultusuna yönelmek yiğitliğini ve sağlamlığını kendisinde bulabilir. O zaman hiç kimse, TİP’te 

yanlışların doğrulara gebe olmadığını öne süremez. Sürerse, skolastikten, S.S.likten (Softa 

Sapıklıktan) başka bir şey yapmamış olur. Yaratıcı çabayı hiçe sayarak kendi yenilgisini ve 

gülünçlüğünü eliyle omuzlarına alır. 

Devrimciler Ortamı, bir Ulusal Cephe kanevasıdır. O kanevada şu veya bu rengin, öteki yahut 

beriki ipliğin rolü, tablo ustalıkla çizilirse, millî ahenk getirir. Falsolu renkler ve iplikler eleştirilerek, 

hatta kendiliklerinden zamanla hizaya getirilirler. Yahut gergeften düşerler. Bütün mesele, gergefin 

başına oturmayı bilmekte ve tabloyu, biricik Finans-Kapital cinayetleri önünde, elbirliği ile Bilinç 

aydınlığında işlemekte toplanır. 

Hele Devrimci Ortam, hiçbir kişinin veya eğilimin tekelci ürünü, özel mülkiyeti, babasının malı 

değildir. Türkiye’de özellikle 27 Mayıs ortamının en kaçınılmaz mayalanışı ve Anayasa hamurunun 

ekmekleşip fırına verilişi Devrimci Ortamdır. 

Maya, Hamur ve Ekmeğin yoğruluşunda kimi elle, kimi ayakla, kimi kafa ile, kimi göz ile, kimi diş 

ile, tırnakla çalışacaktır. Bütün çalışanların ortak emekleri esere katkı olacaktır. Yüzlerce, binlerce, 

yüz binlerce, milyonlarca kişinin katıldığı ortamın yarattığı sıcaklık, yeni ve ileri sentezleri 

doğuracaktır; nice inkârları ve inkârların inkârlarını kaçınılmaz kılacaktır. Hepsi ister istemez sosyal 

birer tip olan, bir olumlu yahut olumsuz örnek veren Kişi’ler veya Eğilim’ler, ağızlarıyla yalım saçan 

“yularsız arslan” olsalar, ister istemez, bütünün devrimci lâv yığını içinde eriyip gideceklerdir. 

Devrimci Ortam: ne denli hamarat olurlarsa olsunlar, nasıl bütün eylemlere açıkgözce sahip çıkmış 

bulunurlarsa bulunsunlar, Kişi’lerin değil, her zaman ve ancak Örgüt’lerin emeği ve eseri olabilir. 

Her örgütün çerçevesi içinde görevlenen normal üye, ne denli ayrıcalı “kişilik” taslarsa veya taşırsa 

taşısın, genel çizilere ve toplumcul gidişe adım uydurmak zorunda kalır. 

Böylece, Devrimci ortam içinde TİP’in “istemediği” kişiler bulunsa, onları bile dolaylı yoldan 

olsun denetleme olanağına kavuşabilir. Herhalde bu kadarcık bir denetleme bile, hiç denetlememekten 

olumlu sayılmalıdır. Ama ava giden avlanır. Denetleyen de denetlenir. Bundan doğalı yoktur. 

TİP, ülke ölçüsünde bir siyasî örgüt olduğuna göre belirli bir tutum almak zorundadır. Kişiler üstü 

birlikler demek olan örgütler arasında ne yapacaktır? Devrimci Örgütleri pusturup zehirlemek mi, 

yoksa durultup filizlendirmek mi Türkiye halkının çıkarına olur? Her türlü Devrimci Halk örgütünü 

bilince ve güce kavuşturmak görev oldu mu, herkes gibi TİP de sorumluluğunu Teori ve Pratik 

alanında göğüslemelidir. 

Başa Geçme: (Güç + Denem) ile Olur 

TİP Teorice Devrimci olmadan Pratikte Baş olamaz. Henüz Sınıfına ve Sosyalizm mirasına 

bağlanamamıştır. Kaldı ki istemekle değil, olmakla ve denenmekle Devrimci yahut Sosyalist baş 



olunur. Yoksa her örgüt ve kişi başlık iddiası ile cepheyi çatlatır. Çelik çekirdek doğuncaya dek, 

devrimci güçlerin düzenbirliği (koordinasyonu) için ortak kurmay’a katılınır. 

Buraya dek TİP üzerine söylenenlerin özünü madde madde özetleyelim: 

1- TİP, Devrimci hareket cephesini, devrimci güçleri ve örgütleri Teorice reddedemez. Başında 

“Türkiye İşçi Partisi” levhası var. Tersine, gerçekten İşçi Partisi olmak için, Devrimci cephe ve 

güçler birliğine herkesten önce ve herkesten çok kendisi çığırlar açmalıdır. 

2- TİP, Devrimcilik alanında Pratikçe ne istiyor? Kendisi Siyasî İktidar Savaşı yapan bir örgüt 

olduğu için, Devrim Cephesinin Lideri gibi kabul edilmesini mantık gereği doğru buluyor. 

Burada şu noktalar unutuluyor: 

a) Politika Mantığının, Aristo mantığı olmaması için, İşçi Partisinin ön şartları ve Türkiye’nin 

Tarihçil gerçeklikleri göz önünde tutulmalıdır. TİP gerçekten Türkiye İşçi Sınıfını temsil edebiliyor 

mu? 

Henüz bu uğurda savaşa başlamıştır. 

TİP, Türkiye Sosyalist Hareketini temsil edebiliyor mu? 

ABA’cılar o geleneğin göreneğin mirasını reddetmekle uğraşıyorlar. 

b) Devrimcilik ortamında, yalnız TİP yok, başka Siyasî kişiler, eğilimler, akımlar, örgütler, hatta 

Partiler de vardır, olmalıdır ve olacaktır. Sırf siyasî olması TİP’in formel mantıkça baş olmasını 

gerektirse, başka bir siyasî örgütün de kendi hesabına başa geçmesi Formel Mantıkla önlenemez. Ve 

öylece, Devrimci ortamda, daha Derleniş başlangıcı gerçekleşmeden, sırf Biçimcil kısır öncelik 

çatışmaları, çatlaklar patlak verir. 

Birlik adına formel bakımdan öyle bir başlık önerisi yapılmamalıdır. Ancak, olayların zorlamasız 

ve zortlatmasızca gelişimi içinde, billûrlaşmalar yaratılır. Daha doğrusu, Devrimci kişiler, Akımlar ve 

Örgütler istekleri ve kimesnecil (sübjektif) iddialarıyla değil, teorik ve pratik çapları ile etken ve 

başkan olabilirler. Hak ve görev verilmek için alınır olmalıdır. 

3- TİP, kendisini Sosyalist bulduğu için başa geçme önerisini yapmakta haklı görünebilir. Ancak 

bu da Sübjektif iddia olur. Devrimci ortamda herkesin onu gerçekten biricik sosyalist örgüt sayması 

gerekir. Bunun sözle sağlanabileceğine güvenilemez. 

Ayrıca, Devrimci ortamda sosyalist de bulunur, sosyalist olmayan da... Sosyalist olmayanlara, daha 

yanımıza gelirlerken sosyalist olmayı, yahut sosyalizmin önderliğini kabul etmeleri şartını koşmak 

neye benzer? “Merhaba: senin başını kesip, sırtına bineceğim!..” demeye benzer. 

Öyle bir teklif, en az yapanın karşısındakilere de aynı düşünce ve davranışı aşılamak olur. Onlar da 

Sosyalistlere, doktrinlerinden cayarlarsa daha iyi anlaşılabileceğini önerebilirler. Görünüşte haksız da 

pek düşmezler. O zaman, daha başlanırken, bölücü Fikircil çatışmalar ve çatlaklar patlak verir. 

Birlik adına öyle önyargılı peşin davranış ve düşünceler yapılamaz. Acele, birliği bozar. 

4- Kaldı ki, Devrimci ortam, bir zaman çok önemsenen “Dev-Güç” kadar olsun bir Cephe Birliği 

kurmuş olmaktan uzaktır. Cephe kurulsa, denenmiş küçükburjuva çekimserlikleri, her zaman formel 



bir “baş” önünde, Finans-Kapitalin bin bir provokasyonu yüzünden, alerji duyacaklardır. Cephede 

herkes tuttuğu sığınaktan, kendi yordamınca savaşacaktır. 

Bu objektif kaçınılmazlık, Devrimin kesin yıldırımlarından başka hiçbir şeyle önlenemez. Hiç 

değilse bugün onu önleyebilecek çelik çekirdek olmaya TİP’in gücü yetmez. O nedenle şimdilik 

ancak birlikler arası bir koordinasyon (yönetimi ahenkleştirme) sağlamak üzere ortak Kurmay 

Merkezleri kurulabilir. 

O Merkezlerde kollektif kararlar oybirliği ile alınmaya çalışılır. Böyle bir Ortamda TİP’in 

katalizör, maya rolünü oynaması istenir ve olağan olabilir. Öyle bir cephede TİP’e hemen denemesiz 

Başlık vermek, bir daha cephe birliğini, daha uzun süre, bozmaya varır. 

5- Devrimci Ortam içinde her örgüt: gericiliğe ve Emperyalizme karşıdır. Bu karşıtlık prensibini 

herkes kendi özel düşünce ve davranışlarına en uygun biçimler, araçlar ve parolalarla yürütür. 

Sosyalist örgütlerin sosyalizme uygun düşünce ve davranışlarına da kısıtlama ve sınırlama 

konulamaz. Tam tersine, yakın sınırlar arasında dayanışma ve tanışma olanakları artar. 

TİP de bütün o şartlardan ve olanaklardan yararlanır. Yararlanma hakkına kimse karışmaz. Ancak 

bu hakkın kullanılma yeri, Devrimci Ortamın içi’dir. TİP, Devrimci Ortamın içine içtenlikle kendisini 

verince, bütün görev ve hak hürriyetlerini yerli yerinde kullanabilir. Kendisinin en doğru bildiği 

düşüncelerini, davranışlarını; öteki devrimci örgütlere öğütleyebilir. 

Savaş yoldaşlığının verdiği içtenlik, millî ve insancıl alınyazısı birliği, en temiz (propaganda-

ajitasyon-örgüt) olanaklarını önerme ve gerçekleştirme fırsatlarını sunar. Yeter ki TİP Strateji ve 

Taktik anlayışında mekaniklikten kurtulsun, en somut ve pratik çözümler bulsun ve göstersin. 

Moral inandırmanın yolu, davranışta yürekten el ve işbirliği, prensiplere uygun karşılıklı eleştiri, 

Otokritik, toleranslı ve arkadaşça fikir tartışması: Devrimci cephe müttefikleri ve dostları arasında, 

zorbalığa kaçmayan Telkin ve İkna yoludur. Yoksa Ültimatom yorumunu taşıyan, hotzotçu pozlara 

kaçan, hiçbir objektif ve somut pratikle bağdaşmayan düşünce ve davranışlar, yalnız cepheyi Finans-

Kapitalin özlediği dağınıklığa, paniğe uğratır. 

Böylelikle, Devrimci ortam, TİP’in: başta İşçi Sınıfı gelmek üzere, köylü, şehirli, bilgin, cahil, 

kadın, erkek, genç, yaşlı tüm Türkiye Halkıyla bağ kuracağı alan olur. Yığınlardan kopuşmuşluk 

azalır. Heterojen elemanlara doğru Sosyalizm bilimi kardeş alçakgönüllülüğü ile duyurulur. Solun: 

milletçe, en ilgisiz İşçi ve Köylülerce dinlenilen, anlaşılan, gitgide benimsenilen forumu yaratılır. 

Bugünkü gibi Finans-Kapitalin en azgın ölüm dirim kararı ile İşsizlik ve Pahalılık savaşına kalktığı 

keskin bunalım günlerinde yad kalmaktan, yabancılaşmaktan kurtulunur. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İKİNCİ KİTAP 

HALK SAVAŞININ PLANLARI 



AYRIM I 

Türkiye Halkının Örgütlendirilmesi 



Türkiye Halkının Örgütlendirilmesi 

Modern çağda hiç kimsenin unutmaması gereken en büyük hakikat şudur: ÖRGÜTSÜZ 

MİLLET KÖLE MİLLETTİR!.. Tarihöncesi öğrenildikten sonra bu hakikat büsbütün daha 

büyük anlam kazandı. İnsanlar, sosyal örgütlülüklerini yitirdikleri günden beri ve yitirdikleri 

ölçüde köleleşmişlerdir. 

İlkel sosyalist toplumda bir tek insan yoktu ki, KAN(*) örgütü dışında kalsın. Kan 

örgütü içinde yaşayan her kişi ise, hiç kimsece köle edilemez idi. Onun için, KAN örgütünden 

dışarıya atılmak (Batı Ortaçağında aforoz edilmek, bizim Alevilikte boykota 

uğramak [düşkün konuma düşmek]) ölümden beter sayılırdı. 

Medeniyetin en büyük icadı: Toplumda büyük çoğunluğu örgütsüz bırakmak yoluyla, 

köleleştirmek ve bir avuç azınlığı, tepeden tırnağa örgütleyip efendi imtiyazına kavuşturmak 

oldu. “Hürriyet” bayrağıyla yığınları peşine takıp derebeyliği deviren kapitalist sınıfı başka 

türlü davranmadı. Size istediğiniz hürriyeti en bol keseden her zaman verdi: Yeter ki, siz 

işveren sınıfı gibi teşkilatlanmayasınız. Bir yol da sizi örgütsüz bıraktı mıydı, artık işiniz 

bitikti. Dünyanın ve ahretin bütün hürriyetleri sizin olsun: Ücret köleliğinin boyunduruğunu 

Zaloğlu Rüstem olsanız boynunuzdan çıkaramazsınız. Çünkü dağınıksınız. Bir avuç teşkilatlı 

adam, sizi, teker teker, tavşan avlar gibi avlar. Kaplan olsanız, dilediği tuzağa düşürüp, tutsak 

eder. 

Tek sözle, insanın insanı ezip sömürebilmesi, örgütsüz bırakabilmesi sayesinde olur. 

Türkiye Halkının geri ülke sürüleri durumundan kurtulması, gerçekten, ünlü deyimiyle: 

“ÇAĞDAŞ UYGARLIK DÜZEYİNE” ulaşmış sahiden insan olması mı isteniyor? Bunun 

örgütlenmekten başka bir yolu yoktur. örgütlenmemiş insanın: İnsanlıkla ilgisi kopmuştur. 

Türkiye Halkı içinde biricik kurtuluş yolu adı ister “ÖRGÜT” olsun, ister “TEŞKİLÂT” olsun 

bir derli topluluk içinde organlaşmaktır, organize olmaktır. Yoksa, ne denirse densin… Halk 

köleliğin şu veya bu biçimi içinde zincirlenmiş kalacaktır. 

Halkın örgütlenmesi ne demektir? Gelişigüzel bir parti, herhangi bir sendika veya 

kooperatif içine sokulması mı? 

İşte bu nokta, hele bizde epey aydınlanmaya değer. 

Halkın Örgütlenmesi Ne Demek Değildir? 

Toplumda örgütsüz insan olur mu? 

Kapitalizmde bütün üretim, üleşim, dağıtım, hatta yer yer tüketim araçları sistemlice 

örgütlenmiştir. Her fabrika, kapıcısından direktörüne, makinesinden düğmesine ve teline dek, 

belirli bir örgüt düzenidir. Bütün o sayısız sıkı ekonomik örgütlülük, elbet İşçi Sınıfı gibi 

dolaylı yoldan bütün halk yığınlarını da görünür görünmez örgütü içinde toplar. Ne var ki, bu 

örgütler, son duruşmada, hep işveren sınıfının egemen hesaplarına göre ayarlanmıştır. Halk o 

örgüt içindedir, ama o örgüte “halk örgütü” denilemez. 

Bütün sosyal, politik, kültürel, hatta dincil alanların örgütlülüğü de böyledir. En ileri 

ülkelerden Amerika’da, İngiltere’de, Fransa’da on milyonlarca insan dernekler, kulüpler, 

sendikalar, birlikler, federasyonlar, konfederasyonlar ve benzerleriyle sarılıdırlar. En geri 

ülkelerde bile sürüyle Siyasi partiler, Siyasi cemiyetler ve benzerleri, halk yığınlarını, hatta 

http://web.archive.org/web/20161013040706/http:/www.derlenisyayinlari.org/index2.php?option=com_content&task=view&id=56&pop=1&page=0&Itemid=2#_ftn1


gönüllü olarak oylarını seve seve toplayıp yönetirler. Okullar, kurslar, seminerler, kışlalar, 

poligonlar, camiler, kiliseler, havralar, hep birer örgüttürler. Bunların içinde en transandantal 

ülkülerle insancıl veya insanüstü değerler yığınlara aşılanır, benimsetilir, hatta bu örgütlerle 

kalabalık insan kümeleri kanlı alanlara koşturularak yürütülür. 

Ancak, bütün o binbir ekonomik, politik örgütte “çanlar kimin için çalar”? 

Önemli olan şey bu örgütler içinde yüz binlerce, milyonlarca insanın örgütlendirilmiş 

bulunması değildir. O örgütlerin hangi sosyal eğilim değirmenine su götürdüğüne bakılır. 

Yoksa, aslında toplumun kendisi en büyük örgüttür. Ama sosyal sınıflı toplumda egemen olan 

örgütlülük: Egemen sınıfın örgütlülüğüdür. Alt sınıflar ve halk, o aktif egemen örgütün içinde 

ağla tutulmuş balıklara benzerler. Halkı oltaya yakalanmış balık gibi sürükleyen örgütlere 

halk örgütü denemez. 

Ona bakarsak, en bayağı koyun sürüsü de bir çeşit örgüttür. Sürünün başında çobanları, 

çoban yamakları, bekçi köpekleri, hatta sürü içinde çobanın en çok şımarttığı gözde koçları, 

her yerde başı çeken “kösemen” koyunları, tekeleri vb. bulunur. Bütün bu elemanlarıyla her 

sürü az çok “ÖRGÜTLENMİŞ” demektir. Ancak bu güdülen örgüte “koyunların örgütü” 

denilebilir mi? 

Halkın Örgütlenmesi Ne Demektir? 

Bugün TÜRKİYE HALKINI ÖRGÜTLENDİRMEK en önemli meseledir. Halkı 

örgütlendirme zinciri, hangi halkasından yakalanıp çekilecektir? 

Bunu anlamak için, halk örgütü sözünün, herkesçe bilinse bile, bir daha ne anlama 

geldiği üzerinde açıklama yapmak gerekir. Meseleyi daha iyi göze çarptırmak için bir 

Amerikan Cumhurbaşkanı’nın demokrasiyi tarif edişindeki üç terimi göz önüne getirmeliyiz. 

Demokrasi: Halkın, halk ile birlikte, halk için ve halk tarafından idare edilmesidir. 

Demokratik bir ülkede halkın örgütlenmesi da, bu üç prensiple yürüyebilir. Halkın 

örgütlenmesi: 

1) Halk ile birlikte örgütlenmek, 

2) Halk için örgütlenmek, 

3) Halk tarafından örgütlenmek… 

Bu üç şartı derinliğine, genişliğine; inceliğine kalınlığına yerine getirmemiş olan bir 

örgüte ve örgütlenmeye halk örgütü yahut halk örgütlenmesi adı verilemez. 

I- Halkla Birlikte Örgütlenme: 

Doğrudan doğruya halk yığınlarının kendi örgütlerini kurmasıdır. Halk deyince, bu 

sözcüğün içinde kimler vardır? 

Kısaca, en başta İŞÇİLER ile KÖYLÜLER vardır. Şu halde halkın örgütlenmesi 

deyince, doğrudan doğruya işçilerin ve köylülerin örgütlenmeleri akla gelir. Bunda en ufak 

bir aldanış, en gülünç veya en korkunç karışıklıklara yol açar. 



Aşırı Lapalis’in hakikati gibi gelse de tekrarlamaktan ve bir daha tekrarlamaktan 

yılmayalım: Halkın örgütlenmesi, halkın yani madde üretimi yapan yığınların, işçilerle 

köylülerin örgütlenmesi olmalıdır. 

Başka türlüsü olabilir mi? 

Bizde ve her yerde oldu, oluyor ve olacak. 

Örnek verelim. “CUMHURİYET HALK PARTİSİ” herkesin dilinde kısaca “HALK 

PARTİSİ”dir. Zaten ilk adı sadece “HALK PARTİSİ” idi. Ama bu örgüt gerçekten 

“HALKIN” partisi oldu mu? Açıkçası, Halk Partisi Türkiye’deki işçilerin ve köylülerin 

örgütü müdür? 

Hatır için, yahut süs için, laf olsun diye konuşmayalım. İlerici CHP’lileri küçümsemek, 

halka karşı besledikleri aşk duygusunda eksik bulmak ve kimseleri kırmak için söylemiyoruz. 

Bir oldubitti olarak, Halk Partisi hiçbir zaman halkın partisi olmadı. Yani işçiler ve köylülerle 

birlikte kurulmadı, hatta böyle olmak için de herhangi bir iddiaya kalkışmadı. 

“Halk Partisi”, bir sıra ilerici aydınların paravana rolünü oynadıkları ve tam halk dışı 

güçlerin perde ardından ağır bastıkları bir örgüt oldu. Yani onun adı “HALK PARTİSİ” idi. 

2- Halk İçin Örgütlenme: 

Halk Partisi’nin halk için ve halk uğruna yazmadığı destan, dökmediği öykü kalmadı. 

Kürsülerde, kitaplarda her şey hep kıyasıya halk uğruna feda edilmiş göründü. İlkin “TÜRK 

OCAKLARI”nda, sonra “HALKEVLERİ”nde takım takım süslü hanımlar ve beyler ara sıra 

köylere dek atlı, yaya, otomobillerle uğradılar. Dünyanın en parlak halkçı söylevlerini, en 

bilimcil halk sevgisi dolu sözcüklerle alkışlattılar. Yerine göre, yeni kurulan fabrikaların 

ürünlerine köylü yurttaşları alıştırmak için, çantalarından çıkarıp köylüye sundukları şekeri 

yemesini veya kumaş giymesini öğretmek istediler. 

Bir zamanki “Demokrat Parti” (Türkçesi: HALKÇI PARTİ), sonra onun yerini tutan 

“Adalet Partisi” başka türlü halk âşıklığı gütmedi. Halk Partisi’nden daha baskın çıkmak için, 

benzin istasyonlarından ücra köylere doğru, kimi çarık giyip, kimi yalınayak yol aldılar. Halk 

için işkencelere katlanacaklarını ilân ettiler. Gezdikleri köyde, kentte fakir fukaranın ellerini 

sıktılar, sofralarına oturup çorbalarını kaşıkladılar. Böylece halkla birlik olmuş göründüler. 

Halk için yapmayacakları şey yoktu. 

Bununla birlikte, her iki parti de, büyük halk yığınlarını peşlerinde sürükledikleri, onları 

kurtuluşa kavuşturmak için savaştıklarını söyledikleri halde, ne gördük? 

Hiç değilse “ORTANIN SOLU” parolası atılmadan önce, bu halk fedaisi geçinen 

partilerin hiçbirisi köyde ve kentte: Tefeci-Bezirgânların sömürüsüne karşı gerçekten çalışan 

halkı ÖRGÜTLEMEDİLER. İşçileri ve köylüleri hep çil yavrusu gibi dağınık görmekten 

rahatsız olmadılar. 

Beride ise, Bâbil çağından kalma eşraf, ayan ve hacıağalar, dişlerinden tırnaklarına dek 

hem örgütlü, hem bilinçli tutuldular. Hele en kodaman kapitalist ve emlak sahiplerini 

örgütlendirmiş bulunan Finans-Kapital, kanunların üstünde gizli davranışlar ve örgütlerle, her 

yerde hazır-nâzır bir güç oldu. Tefeci-Bezirgân örümcekleri, şehirde olduğu gibi, kasabada ve 



köyde dahi, “DEVLETÇİLİĞİMİZ” denilen örgütten yararlanıp yuvalarını sağlamlaştırdılar. 

Finans-Kapitalin güttüğü bu Tefeci-Bezirgân sınıfı, kendi kurduğu “DEMİRKIRAT” veya 

“KIR-AT” sembollü Adalet Partisi’ni değil, millî mücadele gelenekli Halk Partisi’ni bile 

pençesine geçirdi. 

En sonunda, halk için belki çok iyi dileklerle kurulmuş Halk Partisi bile, “Memleketin 

efendisi” sayılmış köylüden, halktan kesinlikle tecrit edildi. Şimdi, “ORTANIN SOLU” 

parolasıyla bile, CHP, halkı içine düştüğü Finans-Kapital açmazından kolay kolay 

kurtaramıyor. 

3- Halk Tarafından Örgütlenme: 

Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde ilk Anayasa kurulurken, bir “HALKÇILIK 

PROGRAMI” düzülmüştü. Millî Mücadele günleri o Programı savunan milletvekilleri, çok 

ateşli nutuklar verdiler. Bu nutuklarda aynen: “Köylüler çarıklarıyla ve oraklarıyla, esnaflar 

önlükleriyle ve çekiçleriyle, işçiler kasketleriyle ve tulumlarıyla” çağrılıyorlardı. Halk kendi 

kılık kıyafetiyle, kendisi olarak Millet Meclisi’ne, bütün devlet kuruluşlarına ve memleket 

idaresine girecekti. Girebildi mi? 

Girse Türkiye’de yarım yüzyıldan beri demokrasi tabanına oturmuş ve memleket 

gerçekten kalkınmış, dünyanın en ileri ülkeleri arasına girmiş bulunurdu. Olmadı. 

Bugün Türkiye’de halkın örgütlenmesi deyince, Birinci Türkiye Büyük Millet 

Meclisi’nin tuttuğu yoldan işe başlamalı. Türk milletinin o ilk heyecanlı realizmi 

canlanmalıdır. Halkın kendisiyle, halk için örgütlenmesi ancak ve yalnız HALK 

TARAFINDAN ÖRGÜTLER kurulması ve bu örgütlerin bütün ülkede ekonomik, sosyal, 

politik, kültürel, vb. örgütlerde bilfiil denetlemeyi ve güdümü ele alması gerekir. Yoksa, 

“HALK” sözcüğü kutsal bir blöf gibi insanları aldatmak üzere kullanılmış duruma düşebilir. 

Birinci Kuvayimilliyecilerin bütün iyi dileklerine rağmen hiçbir şeyi en son duruşmada 

gerçekten HALK İÇİN yapamamış olmaları bir hakikattir. Bu ters sonucun baş nedeni: Hiçbir 

örgütün (ne Siyasi partilerin, ne ekonomik, sosyal ve askercil örgütlerin) hiçbir zaman HALK 

TARAFINDAN, halk için, halkça yapılmamış bulunmasıdır. Halkın kendi aklıyla ve eliyle 

kurmadığı bir örgüte, kendi inisiyatifini ve güdümünü vermesi beklenemezdi. Adı halk örgütü 

değil, kendisi halk örgütü olan bir örgüt, halk tarafından doğarsa, halk için düşünce ve 

davranışlar güçlenebilir. 

Bu noktada HALKA GÜVENMEK birinci metottur. Halk cahildir, yahut geridir, 

başaramaz, beceremez kuruntuları, hep halkı tanımamaktan ve kendine güvenememekten, 

yahut yalnız hacıağalarla Finans-Kapitalistlere güvenmekten ileri gelir. Halk örgütü halktan 

başka her şeye dayanırsa, elbet ölü doğmuş olur. Yukarıki üç başlı, üç şarttan her üçü birlik 

olursa, doğacak örgüt halkın örgütü olur. Bu üç şarttan birisi yarım kalsa, halkın örgütü 

temelinden yıkılır. 

Türkiye’de Halk Örgütlü müdür? 

Bugün Türkiye’de tarihçe halkın, hatta milletin öncüsü, objektif olarak (eğilimleri ve 

örgütlenmeleriyle) İŞÇİ SINIFIMlZ’dır. İşçi Sınıfımızın ekonomik örgütleri genellikle yerli 

yabancı gangsterlerin elindedir. Ne kooperatifler, ne sendikalar sürüyle yerli-yabancı ajanların 

ve casusların saldırılarından yakasını kurtaramıyor. İşçi Sınıfımızın adına kurulan Siyasi 



örgütler bile, teoride burjuva sosyalizminin düşüncesine pay veriyor: Pratikte küçükburjuva 

sallantılarının aksak davranışlarına uğruyor. 

Köylülüğümüz ise, 7 bin yıldan beri bırakıldığı dağ başında, kurda kuşa, cine şeytana 

ısmarlanmış bir şölen sofrasıdır. Örgüt bakımından derisi yüzülmüş kızıl et gibi: her 

mikrobun, her virüsün, her hastalığın, her illetin saldırısına açıktır. Köylülüğümüz, kangrene 

çevrilmek istenen çırılçıplak bir örgüt yoksulluğu ve yokluğu içinde kıvrandırılıyor. 

Çalışan köylü yığınlarımızın, velev kendi içinden yetişmiş gangsterler elinde olsun, 

kendisine az çok bir derli topluluk getirecek en ufak ekonomik örgütü, sendika ve kooperatifi 

yoktur. Ancak yeni yeni girişkenlikler deneniyor. Siyasi örgüt bakımından sahnemizde 

KÖYLÜ adını bile duyurmak istemeyen eğilimler at koşturuyor. Köylü adını, yazılı olduğu 

tahtadan silen, Antika zorbalıkla Modern faşizm kargaşası bir aldatmaca buldatmaca orta-

oyunu önünde elimiz kolumuz bağlı duruyoruz. 

Bereket oynadıkları ortaoyunlarında Modern ve Antika zorbalıklar, kendi gözü 

kararmışlıklarıyla kendilerini halktan açıkça kopartıyorlar. Ve bu sersemlikleriyle övünüp 

kasılıyorlar. “CUMHURİYETÇİ KÖYLÜ MİLLET PARTİSİ” bu beyinsizliğin son 

örneklerini verdi. Yüzde yüz Finans-Kapitalin bir “KEŞ”ler partisi idi. Finans-Kapital, her 

ihtimale karşı böyle bir “KEŞ”ler topunu da alargada [yedekte, hazırda] tutmak istiyor. Yerli 

yabancı Finans-Kapital adına, Hitlervarî perçemler takarak, Stalinvarî Kafkas gömlekleri 

giyerek, “ERGENEKON ARSLANLIĞI” satan bu sözde partinin adından başka hiçbir 

yerinde: ne “CUMHURİYETÇİ”, ne “KÖYLÜ”, ne “MİLLET” adına sığacak bir zerre yoktu. 

Entelicens Servis, yahut CIA Türkiye’de bir Hilâfet’in veya Saltanat’ın kurulması gereğine 

inandığı gün: Cumhuriyet’in yerine “ABDÜLHAMİT”; istibdatlı “ULU HAKANLIĞI”, 

köylülerin başına 7 bin yıllık Şark Derebeyliği anlamında “BEYLİĞİ” geçirmekte birinci 

girişkin bu yeni “MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ” olabilirdi. 

Böyle iken, Bölükbaşı’lar çağından kalma bir gelenekle o “Cumhuriyetçi-Köylü-Millet” 

sözcükleri demagojik bir etiket olarak sürüklenip duruyordu. Çok şükür, son kongresinde 

Nazilerin Gamalı-Haç’ına benzetilen Üç-Ay’ları (gizli polis şifresindeki üç aylı esrarcılığı) 

kendisine açıkça amblem yapamadıysa bile: Açıkça “Cumhuriyetçi” ve “Köylü” sözcüklerine 

dayanamayıp, onları bile adından çıkarıp attı. 

Bütün bu örnekler ve sembolik tutumlar Türkiye’de nasıl halkın gerçekten 

örgütlenmesine değil, adına bile, işçi ve köylü sözcüklerine bile düşman olunduğunu ispatlar. 

Ona rağmen Türkiye’de halkla, halk için, halk tarafından kurulmuş örgütler yok mudur? 

Bu yönde başlıca iki eğilim göze çarpıyor. 

1- Halk Partisi: 

Pek eskidir. Geçmişteki uzun denemelerinden çıkmış acı sonuçlarla her gün biraz daha 

irkilerek karşılaşıyor. Bu SONUÇLAR yalnız CHP için acı değildir, memleket için büsbütün 

acıklıdır. Dünyada hiçbir yabancı baskısı altında kalmamak için Kurtuluş Savaşında zafer 

kazanmış Türkiye, Cumhuriyeti kuran Halk Partisi’nin elinde: 30 bin Amerikalının emrinde 

yüzlerce yabancı üssü olmak durumunda, sömürgeleştirme çabalarına açık alandır. O yüzden 

CHP içindeki ülkücüler: artık Finans-Kapitalin Türkiye yüzeyinde yaygın bir hacıağalar 



örgütü olmaktan kurtulma savaşındadır. “ORTANIN SOLU”: Birinci Kuvayimilliyecilik 

denemelerinden güç almaya çalışması gereken bir RÖNESANS olsa, yakışır. 

Böyle bir gelişme ancak köylere dek dağılmış CHP örgütlerinin ve CHP yedeğindeki 

örgütlerin içine ve güdümüne sayısız köylü yurttaşlar girerlerse gerçekleşebilir. Oysa, 27 

Mayıs ertesi Siyasi partilerin köylerde örgüt kurması yasaklanmakla, binilen dal kesilmiş 

bulunuyor. Halk Partisi, henüz bir “KÖYLÜ PARTİSİ” olmaktan çok uzaktır. Halk 

Partisi’nin üzerine geçmişteki yanlışların gelenek ve görenekleri çeki taşı gibi bütün 

ağırlığıyla çökmektedir. 

2- İşçi Partisi: 

Pek yenidir. Geçmişten kaynak almak şöyle dursun, dünün olumlu varlığından konu 

açanlar, daha dün Haysiyet Divanları ile parti dışına atılmak gibi sonuçlarla karşılaştılar. Bu 

sonuçlar yalnız TİP için değil, memleket için de acı olmaktan geri kalamazdı. 

Dondurulmuş birkaç yüz bin oy, seçimden seçime milletin alınyazısını değiştirebilir 

miydi? Bu yönde epey ütopyalara yol açıldı. O yüzden TİP son iki kongresinde silkinmeye 

çalıştı. Artık burjuva sosyalizminin, Türkiye yüzeyinde kalmış yaygınca bir küçükburjuva 

aydınlar örgütü olmaktan kurtulma çabası ciddiye alınmalıdır. BİLİMCİL SOSYALİZM 

tezleri, geçmişteki ülke ve evren denemelerinden güç almaya çalışan bir RÖNESANS eğilimi 

olmalıdır. 

Ancak, kimi şehirlere ve kasabalara dek ve tek tük köylere dek benekler atmış bulunan 

TİP örgütünün ve TİP yedeğindeki örgütlerin içine pek çok işçi yurttaşlar da girip çoğunluğu 

ve güdümü bilfiil ele almadıkça, İşçi Partisi henüz bir PROLETARYA PARTİSİ olmaktan 

uzak kaldığını görmezlikten gelmemelidir. 

Böyle açık sözlülükler kimi POLİTİKACILAR’ın hoşlarına gitmeyebilir. O gibilere 

hiçbir kötüleme ve kötümserlik sıçratmaksızın, eskilerin bir deyimini anmaktan kendimizi 

almayalım: “KİŞİ NOKSANINI BİLMEK GİBİ İRFAN OLMAZ”… Osmanlıcanın 

“İRFAN” sözcüğü çok derin anlamlıdır. İRFAN: insanın yalnız BİLDİĞİNİ değil, 

BİLMEDİĞİNİ de rahatlıkla BİLİNCE çıkarması demektir. 7 bin yıllık gelenekçi DOĞU 

medeniyetleri için de, 5 yüz yıllık en modern BATI medeniyeti için de “İRFAN” bilimin en 

yüce basamağıdır. İnsanı alçaltmaz, tersine en sağlam gelişime eriştirir, “ERMİŞ”leştirir. 

Kişi için gibi konmuş görünen irfan prensibi, gerçekte, toplum insanı ve örgütler için 

doğrudur. Türkiye’de gerçekten ve içten inançla HALK ÖRGÜTLERİ uğrunda yola çıkmış 

olanlar yalnız “BİLGİN” olmakla yetinirlerse, halk onlara “BİLGİÇ” damgasını vuruverir. 

Noksanlarımızı bilincimize çıkarmak, bizi daha eksiksiz kıldığı ölçüde güçlendirebilir. 

“Bilgiçlik” taslamaktan kurtarıp, “bilginlik”ten çok üstün olan “ÂRİF OLMAK” mertebesine 

yeder. 

Eksik gediklerimizi bize gösterenler, ÖZ DÜŞMAN’larımız bile olsalar, onlara en derin 

teşekkürlerimizi borçlu oluruz. Yanlışımızı göstermekle, manen veya maddeten ölmedikse, 

yanlışlarımızı düzeltmemize, olgunlaşmamıza, daha güçlü yaşamamıza yol açtıkları için, 

düşmanlarımız bize en büyük DOSTLUĞU yapmış demektirler. Uyarmak, uyandırılmak 

gücümüze gitmemeli. Acı da gelse, hoşumuza gitmeli. Hekimlikte “ACILAR” iştah açıcı 

sayılırlar. 



Halk Örgütlenmesi İçin Pratik Teklifler 

Türkiye’de, halkı örgütlendirmenin pratik yollarını araştırmak için çaba ve söz 

harcayanlar azınlıkta kalıyor. Var olandan daha iyisi olamayacağı mı düşünülüyor? Yoksa 

olmayan örgütü yaratmaktansa, olana buyurmak mı daha kolay geliyor? 

Bunlardan daha iyi veya daha başka örgüt olamaz, demek, var olan örgütlerin 

gelişemeyeceklerini, dolayısıyla ÖLÜ olduklarını, hatta yaşarken gömüldüklerini öne 

sürmektir. “Buyurma kıvancı”na gelince, buyurmak için bile ortada gerçekten buyurulmaya 

değer bir şeylerin bulunması gerekli değil midir? 

Demek, her bakımdan, Türkiye’de halkın en verimlice örgütlenmesi uğrunda düşünce 

ve çaba harcamaktan çekinmek yersizdir. O yersiz durumda kalmamak için üzerinden vakit de 

geçmiş bulunsa, yapılmış kimi “TEKLİFLER”i iki sözcükle anmak gerekiyor. Çünkü, o 

yapılmış teklifler eski ve anı biçiminde de olsalar, onları zaman aşmış, ama olaylar 

henüz aşamamış görünüyor. Hele o tekliflerin gördükleri “MUAMELE”, anılmalarını 

büsbütün gerektiriyor. 

O tekliflerin, hiç değilse yirmi otuz yıldan beri Türkçede yazılı, basılı biçimleri, 

kitapçıkları, kimi kişilerimizin elindedir; ellerinde bulundurmayanlar da, isterlerse, kolayca 

bulabilirler. Onları, işveren sınıfı yasaklamadığına göre, “solcuların” sansür etmelerinde 

yararlılık bulunmamalıdır. En gaddar ve satılmış Finans-Kapital zılgıtı altında bile o teklifler, 

uğradıkları haksız provokasyonlardan ve uzun kovuşturmadan sonra “kılıcının hakkına” 

BERAAT etmişlerdir. Burjuvazinin bile en anti-demokratik kanunlarla YASAK edemediğini, 

halkı sevenlerin, halk örgütlenmesini isteyenlerin kendi kendilerine yapmaları inanılır şey 

olmamakla birlikte, bizde olağandır. Şarkta her “Sahip-zuhur” tarihin birinci yılını kendisiyle 

başlatır. 

Yapılmış her teklif, adı üstünde, en sonunda bir “teklif”tir: Kabul yahut reddedilebilir. 

Yeter ki kabulü de, reddi de teorice ve pratikçe işlenerek yapılmış olsun. Yapılmış her teklifin 

bütün iddiası: Yapılabilecek başka binlerce teklife bir ek veya başlangıç olmaktır. Nasıl 

“Bundan önce teklif yapılmamıştır” denilemezse, tıpkı öyle: “Bundan sonra başka teklif 

yapılamayacaktır” dahi denemez. Nitekim, yapılmış ve yapılacak başka teklifler olur diye, 

yapılanları elinin tersiyle itmeye bile tenezzül etmemek poz’ları, ne bir ülkeye, ne bir kişiye 

hiçbir şey kazandırmaz. Olsa olsa, açılacak yolu, bir süre daha molozlarla tıkar. 

l- Gelişigüzel hevesle değil: Bir ömür boyu deneme ile özetlenmiş olmak, 

2- Benzerlerince nedense bir türlü aşılmamış olmak, 

3- İstenirse her zaman bulunmak… gibi üç niteliği bulunan bir kaç teklife işaret 

etmeden geçmeyelim: 

A- 1935 yılı “İŞÇİ SINIFININ SOSYAL VARLIĞI”, “EMPERYALİZM-GEBEREN 

KAPİTALİZM”, 1937 yılı “DEMOKRASİ: TÜRKİYE EKONOMİ POLİTİKASI” 

gibi “Marksizm Bibliyoteği” ve “Emekçi Kütüphanesi” serisinde yayınlanmış incelemeler 

oldu. Bunlarda, Türkiye’nin nasıl bir FİNANS-KAPİTAL temeli üzerine oturtulduğu ve o 

temele göre hangi stratejik ve taktik mücadele parolaları ve biçimleri gerektiği, ekonomik ve 

sosyal Türkiye orijinalitesiiçinde örnekleriyle verilmiş bulunuyor. Parola: 



“ANTİEMPERYALİZM-ANTİFEODALİZM”dir. Aşama: “DEMOKRATİK İNKILÂP” 

(yeni sözcüklerle: “Demokratik Devrim”)’dir. Gerekçeleri birliktedir. 

B-1954 yılı “KUVAYİMİLLİYECİLİĞİMİZ” gerekçesiyle, “SİYASETİMİZ” 

örneklemesiyle VATAN PARTİSİ kuruldu. 1957 seçimlerine katılıncaya dek, bu proleter 

ÖRGÜTÜ’ne karşı yapılmadık provokasyon ve baskı bırakılmadı. 1960 yılına dek adını 

duyurtmamak üzere (Amerikan Dışişleri Bakanı Türkiye’ye geldiği gün adı ve özü şantaj 

aracı gibi kullanılarak) o proleter örgütüne katılanlar gün ışığı gösterilmeyen karanlık yeraltı 

hücrelerinde işkencelere uğratıldılar. 2 yıl sonra İstanbul 2’nci Ağır Ceza Mahkemesince 

BERAAT ettirildiler. Filizî kaplı VATAN PARTİSİ TÜZÜĞÜ ve PROGRAMI geri alındı. 

V.P. Tüzük ve Programının özelliği şudur: Bir işçi partisi bugün iktidara gelirse, 

akşama kalmadan ne yapılabilecekse onlar, açık olaylar ve rakamlarla verilmiş 

tekliflerdir. Genel teorik gerekçelere hiç kaçılmamıştır. Yalnız hemen 

yapılabilecek çözümler öne sürülmüştür. Hiçbir çözüm, ÖRGÜTLENME dışında ele 

alınmamıştır. Bütün çözümler, ilk sözünden, son sözcüğüne dek birbiriyle organik (örgütçül) 

bağlarıyla bağlıdır. 

Ona rağmen, Türkiye’nin orijinalitesi üzerine işlenmiş teorik araştırmaların 

kompleksliğinden yılgın görünerek uzak duranlar, o aşırı basitleştirilmiş pratik uygulama 

tekliflerinin semtine bile uğramamaya özel özen gösterdiler. Oysa Vatan Partisi, hiçbir şey 

yapmadıysa, Türkiye’deki 30 yıllık sosyal güreşin deneylerini platformlaştıran bir ideolojik 

taban koydu. O taban üzerine en ufak tercüme ve aşırma kokusu taşımayan “genel durum 

muhasebesinden” yola çıktı. Türkiye’de “DEMOKRATİK İNKILÂP” aşamasındaki TAKTİK 

karakteristiğe uygun teklifleri işledi. Demokrasi, orada bir genel laf değil: Elle tutulur 

“HÜRRİYETLER” biçiminde verildi. “ENDÜSTRİ” konusunda “İŞÇİ SINIFI” problemi, 

“TOPRAK” konusunda köy ve köylülük problemleri, “İŞSİZLİK ve PAHALILIK” 

mekanizması ile popülarize edilerek çözümlere bağlandı. Terim tekerlemelerinden uzak kaldı. 

Bütün bu uzun yıllar boyu aranmış, taranmış konular, hep “söylenmemiş söz söylemek” 

hevesiyle atlanınca, ister istemez bütün iyi dilekler ve coşkun “devrimci” atılganlıklar köksüz, 

boşlukta ve güdük kalmaktan kurtulamadı. Kimse çıkıp, anormalliğe değmeyince, kimsenin 

kaşı gözü için kelleyi koltuğa almamış olanların, her türlü küçükburjuva “tevazu” 

maskaralıklarına metelik vermeksizin, sorumluluk görevini bir yol daha yerine getirmeleri 

gerekti. 

C- 1960 yılı 27 Mayıs sonrası, “kediye göre budu” bir “DEVRİM” önündeydik. “Dur 

bakalım, nâpıcak” denilemezdi. İşte orada “AŞAMA” yeni bir momentteydi. O momentin 

aktörlerine sunulan biri genel, ötekisi özel iki “MEKTUP” yahut “LÂYİHA”, sonradan 

basıldı: “İKİNCİ KUVAYİMİLLİYECİLİĞİMİZ”. En karmaşık gelen tarih tezinin: O andaki 

stratejik ve taktik aşamaya karşılık düşen uygulaması, ilkokula giden çocukların 

anlayabilecekleri dille yapıldı. Türk Ordusunun “DEVRİMCİ” geleneği, Türkiye gericiliğinin 

altta güreşen pehlivanlığı tarihçil nedenleriyle göze batırıldı. 

Ekonomi açısından, Türkiye’deki ve dünyadaki Finans-Kapital oyununun bizi ve 

dünyayı hangi açmazlara soktuğu, resmî istatistiklerin rakamlı diliyle teker teker açıklandı. 

Bir yıldır Batı dünyasını Sırat köprüsü üzerinde sallandıran DOLAR-ALTIN oyunu sekiz yıl 

önce Türkiye’deki anomalileri ve yeni sömürge belirtileriyle sayılıp döküldü. “Bağımsızlık” 

üzerine koparılan kuru gürültülerin, bön kişileri oyalamaya yarayan bir kayıkçı dövüşü 

olduğu, olaylarla “saptandı-saplandı”. 



Ancak bütün o iki kere iki dört ederce kesin açıklamalar, hemen HALKI 

ÖRGÜTLEME yörüngesine oturtuldu. 27 Mayıs “İKİNCİ KUVAYİMİLLİYE” denilen 

“Demokratik İnkılâp” idi. Atatürk devrimlerinin savunucusu olmakta samimî ise, tıpkı 

BİRİNCİ KUVAYİMİLLİYE denilen “Demokratik Devrim” üzerine Mustafa Kemal’in 

yaptığı gibi, Türkiye’de yeni bir SİYASÎ PARTİLER ayarlamasına gidilmesi gerektiği 

örnekleriyle anlatıldı. 

“Bâlâdan [yukarıdan] EMİR” alır almaz, ansızın sahneyi tutuveren “SOSYALİZM”in 

“keskin nişancıları” bile söylenenleri kös dinlemişçe kulaklarının ardına attılar. 27 Mayıs, 

sistemli kaçamaklarla, önceden haber verildiği gibi “Gürsel’i götürdü” gericiliğin Antika Ve 

Modern kumunu çökertti. Yeni momentin durgun havasına göre yeniden teorik aydınlatmalar 

konağına girildi. Türkiye’de neden “HER ŞEY VATAN İÇİN” denilirken, “HER ŞEY 

ŞİRKETLER İÇİN” olduğu, 30 yıl sonra bir daha, bir daha tekrarlandı. “TARİH-DEVRİM-

SOSYALİZM” kitabını çok koyu bulanların boğazlarına lâyık bir sulandırış ile 

“TÜRKİYE’DE KAPİTALİZMİN GELİŞİMİ”, Türkiye’de iki yüz yıldır “Morçilik” edilmiş 

müzmin “Demokratik Devrim” illetinin içyüzünü şöyle özetledi: 

“Türkiye’de 1863’ten 1908 devrimine dek geçmiş 45 yıl içinde 5 şirket kurulmuştur. O 

5 Finans-Kapital yuvacığı, koca İmparatorluğun başına gereken suyu dökmeye yetmiş 

artmıştır. Çünkü o 5 şirketin ardında ve içinde pusu kurarak TRUVA ATI gibi Türkiye 

kalesini fethe gelen ve kale içindeki BEŞİNCİ KOLLA, yani Bâbil çağından armağan kalmış 

TEFECİ-BEZİRGÂN Sermaye ile her türlü İŞBİRLİĞİ ve ELBİRLİĞİ yapan FİNANS-

KAPİTAL hazretlerinin arkasında, halkın “YEDİ DÜVEL”, Osmanlı ketebesinin “DÜVEL’İ 

MUAZZAMA” dediği BATI KAPİTALİZMİ yatıyordu.” (s. 79) 

Bugün hâlâ deryalar gibi “İktisatçı” geçinen ulemâmızın, Türkiye’de yüzlerce şirket har 

vurup harman savururken bile, yerli bir Finans-Kapital bulunmadığını ısıtıp ısıtıp temcit 

pilâvı ettikleri göz önüne getirilsin. Devrim strateji ve taktiğinin alfabesi olan SOSYAL 

SINIFLAR konusunda neden öyle domuzuna ezbereatmasyonculuktan kurtulamadığımız 

kendiliğinden anlaşılır. Sınıf ilişkilerini net görmeyenlerin ise, sınıf ÖRGÜTLERİ’nde ve 

HALKI ÖRGÜTLENDİRME işinde sade suya formül tekerlemelerinde şaşılacak bir yan kalır 

mı? 

Kimsenin kusuruna bakılmasın. “Aman, çevirin kazı yanmasın, Devletlûm uyanmasın”. 

Derken 1964 yılına gelindi. Bir taşra sol dergisinde (Çaltı’da): “Silahların tenkidine 

varmayacak tenkit silahı” ile Türkiye İşçi Partisi’ndeki eksik gediklere şöyle değinecek 

olundu. “Vay, sen misin, Zât’ı şahanenin nefs’i hümâyunlarına toz konduran”? Öyle sayıldı; 

Çaltı kapattırıldı. Asıl teklifler “UYARMAK İÇİN UYANMALI, UYANMAK İÇİN 

UYARMALI” adlı pembe kaplı kitapçıkta, neredeyse, rica yollu yayınlandı. Hiç kimsenin 

“TAHT’I BAHTI OSMANÎSİ” konu değildi. Tersine “Ol saltanatın yerinde yeller esmemesi” 

için yalvarılıyordu. 

İŞÇİ PARTİSİ örgüt olarak, ciddiye alındı. Hemen gerçekleştirilebilecek açık seçik 

teklifler denendi. Tekliflerin özeti: İşçi Sınıfımızla, köylü yığınlarımızın ekonomik ve politik 

örgütlenmelerine yarayacak zincirleme çözüm parolaları ve davranış biçimleri üzerineydi. 

Amerikan Emperyalizminin “Barış Gönüllüleri” köy imamının karısının neleri sevdiğini 

jurnal ederken, niçin “İŞÇİ GÖNÜLLÜLERİ” ve “KÖYLÜ GÖNÜLLÜLERİ”, “HALK 

GÖNÜLLÜLERİ” örgütlenmesin idi? 



TİP içinde “Bizi köyde öldürtmek istiyor” fobisi “uyandı”. TİP dışında büyük 

“STRATEJİ” manevralarından kimseye “KAFASINI KAŞIYACAK” vakit kalmadı. 

Tekliflerse, öldürücü değil, yaşatıcı olabilirlerdi: Gerçek strateji ve taktik aşamasının elle 

tutulur yerli malı uygulamaları idi. İçlerinde yapılamayacak, yahut “yüksek teori”ye aykırı hiç 

bir şey gösterilmedi. Tekliflerin kendileri dışında kalmış küçükburjuva eğilimleriyle, akla 

sığmaz alerjiler kışkırtıldı. Tekliflerle, sanki pişmiş aşa su katılmıştı. Üzerlerinde bir an 

pratikçe durmaya kalkışanlar, Tanrı Zeus’ların görünür, görünmez oklarıyla yıldırımlandılar. 

Ve konu güme gitmiş duruma sokuldu. 

Bu kısa olduğunca nankör hatırlatmayı neden yaptık? 

Belki zararın neresinden dönülürse kâr olur diye. Öylesine elle tutulur konular, belirli 

sürelerce hasıraltı edilemez değildirler. Marks Usta ona “SUSUŞ KUMKUMASI” 

(conspiration de silence) demiş ve geçmiştir. Yakınmaya değmez. Batıda “SUSUŞ 

KUMKUMASI” denilen davranışa, ne denli eskiysek o denli alışığızdır. Türkiye’de halktan 

ve devrimcilerden gelen her dilekçenin üzerine oturuvermek, yüzyıllardan beri uygulanır. 

Bizim Antika “Erbâb’ı umûr”umuz [yöneticilerimiz]: heybet versin diye takındıkları kavuk, 

cübbe ve pozlarıyla, hasır üstündeki şilteye oturup, halkın dileklerini dinlerlerdi. Hoşlarına 

gitmeyen şeyleri, oturdukları hasırın altına iteleyi iteleyiverirlerdi. O “Büyük adam”ların o 

denli “Büyük işleri” vardı ki, birtakım “Neydiğü belirsiz”lerden veya “Başıbozuk”lardan 

iletilmiş ufak tefek tekliflerle değerli vakitlerine kıyamazlardı. Böyle battı Osmanlı 

İmparatorluğu. 

Sosyalizmin Krallarına, İmparatorlarına, Komutanlarına, Başbuğlarına selâm olsun. 

İkinci Emperyalist Evren Savaşı’ndan önce ve sonra yapılmış halkı örgütlemetekliflerini sağlı 

sollu insanlarımız, artık “susuş kumkuması” kesilip “hasıraltı” ediş büyüklüklerinden 

sakınsalar hem halkımız için, hem kendileri için iyi olur sanıyoruz. Her teklifi yapan 

“HASIM” olsa ve “Karınca” kadar önemsiz de bulunsa gözden kaçırmamalı. İşimize gelmese 

bile, belki daha olumlu çağrışımlara kapı açar. Halkımızın “Hasmın karınca da olsa önemse” 

sözü boşuna tutmamıştır. 

Ekonomik ve politik alanda HALKI ÖRGÜTLENDİRMEK üzerine şimdilik başka 

TEKLİF yapmıyoruz. Unutulmuş geçenleri diriltmekle işe başlanabilir. Geçmiş teklifler 

yanlışsalar, düzeltilirler. Eksikseler, tümleştirilebilirler. Yoksalar bile, var edilebilirler. Ancak 

onları hiç olmamışa döndürmek, bugünkü HALK ÖRGÜTLENMESİ 

boşluğunda direnmeye varır. Görülebildiği kadarıyla, henüz MİNİMA PROGRAM üzerinde 

eski teklifler düzeyine varılamamıştır. O yüzden varılmamış bulunan düzey bir türlü 

aşılamıyor. Onları aştık sanısıyla gösterilen pehlivan atılışları, boşlukta 

tehlikeli perende atmaya benziyor. 

Niye elde hazır ve kendine göre sınanmış tutamaklar varken eli boş kalmalı? “Daha iyi” 

ortaya konulmadan, “Az iyi” düşmanlığı kime yarar? Yeni SENTEZ mi aranacak? Evet, her 

sentez elbet eski tezle antitezin inkârıdır. Ama bu “İNKÂR”: Eski tezle antitezin sübjektif 

mantıkla yok sayılması değildir. Objektif gerçekliğin gelişimi içinde maddeci diyalektikle, 

yani TENKİT silahıyla inkâr edilmek ciddiye alınabilir. Yoksa, ortada ne prensip, doktrin ve 

ne de düşünce ve davranışın gelişimi olamazdı. 

Halk Örgütlerinin Yönelişi 



Bugün, halkı örgütleme yolunda, ÖRGÜTLENMENİN KENDİSİ bir yana bırakılmış, 

örgütlerin YÖNELİŞ’leri, DAVRANIŞ’ları kızışkın tartışmalara konu ediliyor. 

Doğrusu, yönü ve davranışı belirsiz örgütün olması ile olmayışı arasında büyük ayırt 

yapılamaz. Bu bakımdan, tek yanlı kalmamak şartıyla, yönün yakıcı önemi üzerinde 

durulmalıdır. Bunun en iyi örneği, büyük gürültülerle ortaya atılan bir zamanki YÖN 

dergisinin, Türkiye’de YÖNSÜZLÜĞÜ fikirleştirmeye kalkması yüzünden uğradığı sonuçtur. 

Dağ bir fare doğurmuştur. Çünkü, adı YÖN olan bu dergi, daha doğarken, Kadroculuk adını 

alan bir LÜMPEN İDEOLOJİ’nin (Paçavra Fikriyatın) “Devletçiliğimiz” üzerine kıvırdığı 

süprüntülük düşünceleri, gençliğe ve devrimciliğe neredeyse “Üstad” yönü diye yutturmaya 

çalışmıştır. 

O yüzden, daha satışı yerinde iken SOL yanda kendisince bir küçükburjuva “Hayır-Şer” 

felsefesi yapmış, sosyalistleri “İyi-Kötü” ayrımında parçalamış, kırk yıllık satılmış ajanları 

ülkü kabadayıları gibi piyasaya sürmüştür. Böylesine yönsüz bir davranışın, herhangi sağlam 

temelli bir ÖRGÜT yaratması şöyle dursun, doğmuş örgütleri, yönsüzlükler içinde yozlaştırıp 

soysuzlaştıracağı kendiliğinden belliydi. Ve öyle de oldu. “Ne kendi eyledi rahat, ne 

düşünceye verdi huzur…” 

O sapıtma madalyasının öbür yönü de ÖRGÜT dışında, YIĞIN ve BİLİNÇ ÖRGÜTÜ 

ötesinde, fizik ötesi hakikatler aranışını andıran yön iddiaları olur. Bizde her önüne gelen, 

öyle sanıyor ki: Örgüt kurmayı herkes, çarşıda mal satın almakta olduğu gibi, anadan doğma 

bilir. Onu bilir de, örgütün yönelişinde kimse ne yaptığını bilmez. Örgüt ile yönelişi 

birbirinden nasıl ayrılabilir? Orası hiç açıklanmaz. O zaman, ne YIĞIN ÖRGÜTÜ, ne 

BİLİNÇ ÖRGÜTÜ bir türlü yörüngesine oturamaz. Birtakımdüzmece tarikat şıhları, yığından 

bıçakla kesilmişçe kopuk, teoride büsbütün yırtık pırtık teyelleme müritçikler, ortalıkta “Hû!” 

çeker dururlar. 

Oysa, modern çağdayız. 14 yüzyıldan beri bizim Hazret’i Muhammed “Hâtemel 

Enbiyayım: Peygamberlerin Sonuncusuyum!” demeyi bilmiştir. O gün bugün, sihir, büyü, 

nefes bitmiştir. Bilinçli ÖRGÜTE dayanmıyorsa, kimse kimsenin “Keramet”ine inanmıyor. 

İnsanca yan yana, yahut karşı karşıya gelip, düşünce ve davranışların ölçülüp tartışılması 

gerekiyor. Delideryalı “cezbe dervişliği antika yıkılış çağları için ağrı kesici bir içki idi.” Tek 

başına varlık: “Ya Allah, ya Şeytan” eskidenmiş. Bugün tek başına kişiye ya “ANARŞİST” 

yahut “KAÇIK” deniyor. Bir kişiyse, en az bir kişi daha bulacak; üç kişiyse, mutlak bir araya 

gelip belirli ÖRGÜT’ün düşünce ve davranış DİSİPLİN’ine uyacak. Yoksa, devenin 

kuyruğuna dönülür. Kırk yıl, ne uzanılır, ne kısalınır. 

İşin modern maddeci diyalektiği unutulmamak şartıyla, ortadaki örgütlerin yönelişleri 

doğrultusunda araştırmalar, her zaman yapılabilir. Ve bu araştırmalar, küçükburjuva 

yırtınmalarına düşmemek, dozunu kaçırmamak şartıyla, kimsenin tekelinde sayılamaz. Birçok 

düşünce ve davranışları, birçok ikircikliklerden, sallantı ve eğreltilerden kurtarmak birinci 

problem olur. Nitekim, başlıca ikirciklikler, sallantılar ve eğreltiler, halkı örgütlemenin 

STRATEJİ ve TAKTİĞİ üzerinde odaklaşıyor. 

Bugün Türkiye bir “Devrim” içinde mi bulunuyor? 

Bunu ciddi ciddi soran akıllı gençler çok. 



Dünya bir bunalımlar ve devrimler çağı içindedir. Türkiye o dünyanın bir parçası 

olarak: Bunalımlar ve devrimler çağı içinde yaşıyor. Ancak, öyle bir genel çağda olmak başka 

şeydir; o çağın özel DEVRİM KONAĞINI yaşamak başka şeydir. 

Bulunduğumuz çağda, arka arkaya bir sıra, hatta bir sürü bunalımlar ve devrimler oldu, 

oluyor, olacak. O devrimlerin kendileri ayrı konaklardır; o devrimler arasında da bir sıra, 

hatta bir sürü durgunluk, birikme ve evrim konakları geçer. O birikim, evrim konakları da 

başlı başlarına ayrı konaklardır. Şimdiki (diyelim: 1969 Nisan 10 günü) Türkiye bir atlayan 

DEVRİM konağında mıdır, yoksa biriken EVRİM konağında mıdır? 

En son 27 MAYIS olayı geçti. O bir DEVRİM konağı adını alabilir. Üretici güçleri, 

yani: İşgücü ile teknik gücü engelleyen üretim ilişkilerini (domuzuna sömürü ve sosyal 

haklara baskı düzenini) az çok düzeltti. Cinayet sayılan “Sosyalizm” eğilimi 27 Mayıs 

ardından az çok bilince çıktı. Bu bakımlardan 27 Mayıs’ı, “kediye göre budu” bir devrim 

saymamak yanlıştır. 

27 Mayıs nasıl bir devrimdir? 

“DEMOKRATİK DEVRİM”dir. 

27 Mayıs “MİLLÎ” midir? 

Bütünüyle milleti kapladığına göre millîdir. Gerçi millet, AKTİF davranışı ile devrim 

AKSİYONUNA kalkışmadı. Ama, genç ordu güçlerinin kollektif aksiyonuna, önce iyimser 

tarafsız kalışıyla, sonra yeni Anayasayı benimseyişi ile, yapılmış İKTİDAR değişikliğine, 

yani zorlu devrime millet OY verdi. O bakımdan da, 27 Mayıs, Mustafa Kemal’in güttüğü 

Birinci Kuvayimilliye, Birinci Kurtuluş Savaşı adlı “Millî Demokratik Devrim”in açtığı 

yolda, İkinci Kuvayimilliyecilik, yahut ikinci Kurtuluş Savaşı, yahut “YENİ KURTULUŞ 

MÜCADELESİ” diyebileceğimiz “İkinci Millî Demokratik Devrim”in bir konağı olmuştur. 

Şimdi 27 Mayıs olayının neresindeyiz? 

Herhalde “DEVRİM KONAĞI” içinde değiliz. Bunu anlamak için Büyük Millet 

Meclisine bir göz atmak bile yeter. Bir ara İsmet İnönü’yü ayakta dakikalarca alkışlayarak bir 

kurtarıcı (27 Mayıs Devriminden kurtarıcı) olarak selamlayan, Paşa’nın çizmesini yalayan 

Finans Kapital Partisi, ilk fırsatta, Washington’dan işareti alır almaz, önce Paşa’yı alaşağı etti. 

Sonra “MİLLÎ BİRLİK KOMİTESİ” geleneğini sürdüren Tabiî Senatörleri Anayasaya 

aldırmaksızın “DEMİRKIRAT”ın nalları altında çiğnemeye çalışıyor. 

Öyleyse, geçirilmiş kısa 27 Mayıs devrim konağından ötelerdeyiz. Sonra gelen 9 yıllık 

birikiş ve EVRİM konağındayız. Onun için şimdi, bir devrim konağı stratejisini, yahut devrim 

konağı taktiğini uygulanır görmeye kalkışamayız. Hiç değilse doğrudan doğruya, dolaysız 

“DEVRİM” görevleri ile karşı karşıya bulunmuyoruz. Sosyal açıdan devrim mücadeleleri, 

devrim örgütleri, devrim parolaları (son zamanlar: “Soğan” benzeri deyimiyle “Slogan”ları) 

ve devrim biçimleri günün TAKTİĞİ olamaz. 

Hangi OBJEKTİF durumdayız? 

Biriken EVRİM konağındayız. 



Bu birikim: çıkış-yükseliş halinde midir, iniş-alçalış halinde midir? Bu tartışılabilir. 

Dünya gidişiyle çok canlıca esinlenen GENÇLİK hareketleri bakımından 

çıkış,yükseliş eğilimindeyiz. Gerçek sosyal çevrimin ancak büyük YIĞIN hareketi ile 

motorunu bulacağı düşünülürse, işçi ve köylü yığınlarımızın henüz gençlik ölçüsünde bilinçli 

ve enerjik bir davranış gösterdiği söylenemez. Yalnız, gangster sendikacılar elinde bile 

ekonomik hareket ve grev’lerin gelişmesi, yer yer toprak meselesinde köylülerimizin bilinçli 

yurttaşlık haklarını savunma girişkenliklerine tek tük de olsa katılmaları özel bir karakter 

kazanıyor. 

EVRİM konağında strateji denildi mi, sırf strateji olarak (Kesin anda karşıt güçlerin en 

zayıf yerine, ileri güçlerin irisini yığma) ana prensibi elbet başta tutulur. Ancak: “KESİN ANI 

SEÇMEK-KESİN VURUŞU YAPMAK” konu değildir. Onun için: STRATEJİ İÇİNDE 

TAKTİK ve TAKTİK OLARAK TAKTİK biçimleri, parolaları günün konusu olur. 

Strateji İçinde Taktik: 

Bize, evrim konağının ÇIKIŞ basamağında mı, yoksa İNİŞ basamağında mı 

bulunduğumuzu araştırıp gösterir. 

Taktik Olarak Taktik: 

O iki basamaktan hangisine en uygun düşecek MÜCADELE ve ÖRGÜT BİÇİM’lerini 

ve PAROLA’larını, önce BİZE uygulama yollarını belirtir, sonra YIĞINLARA benimsetme 

ve benimseme yollarını belirtir. 

Türkçeye “İKİ TAKTİK” adlı kitapçık çevrildi çevrileli, onu yeni okudukları için tebrik 

edilmeleri gereken sosyalistlerimiz arasında, sosyalizmin o açıdan teorisi ve pratiği üzerine 

epey eleştiriler geçti. Bu tartışmaların hepsini izleyebildiğimizi söyleyemeyiz. En göze 

çarpanlarından, görebildiğimiz kadarıyla yetinerek hepsine bakınca, iki eksik gözümüze 

çarpıyor: 

1- Her şeyden önce, yukarıda değindiğimiz gibi, meselenin, KONULUŞU net olmuyor. 

Doğru ve yanlış KONULAR’dan çok, yenilmiş veya yenmiş KOYANLAR önem alıyor. İki 

şey birbirinden ayrılamazsa da karıştırılmamalıdır da. Örneğin Vatan Partisi yenildiği için 

onun prensipleri atlanıyor. O zaman Türkiye’nin 50 yıllık sosyalizmine sövülüyor! 

2- Sonra, STRATEJİ AŞAMASI der demez, her şey kendiliğinden çözümlenivermiş 

gibi düşünülüyor. Oysa, her strateji aşamasının her ülkede, her çağda ayrı ORİJİNALLİĞİ 

önem kazanır. Bu orijinalliğe damgasını vuran SOSYAL SINIFLAR karakteristiği genel 

formüllerle geçiştirilemez. Az çok “Uzun ömürlü, çok sabırlı”, epey nankör derinliğine 

araştırmalar ister. Hiç değilse devrimci kadro, o araştırmalarda önü sonunu tutar düşünceli ve 

davranışlı olmalıdır. 

“DEMOKRATİK DEVRİM” parolası üzerinde durulması çok iyi oldu. Bir yanda kişi 

çekişmesi gibi gösterilmek istenen düşünce ve davranışların ÇERÇEVE’sini olsun açıkladı! 

Öte yandan, düşünce ve davranışların belirli disiplinle konulup çözülmesine kapı açtı. Ayrıca, 

her parola gibi: Basit bir formül olarak, hele aydın gençler arasında çabuk ve kolay 

tekrarlanması olağanlaştı. 



Bununla birlikte stratejide olsun taktikte olsun: PAROLA, dört başlıca elemandan 

yalnız bir taneciğidir. O parola mutlak bir BİÇİM veya MUHTEVA (ÖZ) kazanmalıdır. O 

parola ile biçim, mutlaka MÜCADELE ÖRGÜT elemanlarına eksiksizce ve sağlamca 

kavuşmalıdır. Yoksa, bir parola ile, ordusuz, kurmaysız, haritasız, taktiksiz, yedek güçsüz bir 

“Başbuğ”un büyük bir meydan muharebesini kazanabileceği gibi, en azından tuhaf bir 

şövalyeliğe düşülmüş bulunulur. 

Türkiye’de sosyal düşünce ve davranışlar üzerine yapılacak eleştiri ve tartışmaları 

yörüngesine oturtmanın zamanı gelmiştir Yörünge, artık boş palavracılıktan kurtarılmak 

isteniyorsa bir tek çıkar yol kalmıştır: Sosyalist Partinin Minima (asgarî, en az) Programı’nı 

namusluca ele almak ve uygulamaktır. Zerrece okuduğunu anlayan Sosyalist için, Türkiye’de 

en gelişkin Minima Program: 1954’ten 1960’a dek savaşmış bulunan ve 141’inci maddeyle 

suçlanamayacağı Muhkem Kaziyye haline gelmiş olan Vatan Partisi’nin (Tüzüğü-Programı-

Gerekçesi-Yayınları-Eylemleri) ile tüm Teorisi ve Pratiği’dir.. 

TİP ancak o teori ve pratik açısından değerlendirilebilir. 
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Klasik Anlamıyla Strateji ve Taktik Nedir? 

“Kautsky, tipik bir küçükburjuva filisten (zındık) politikası güdüyor: BİR 

SLOGANIN İLAN EDİLMESİ, işin içinde bir şey değiştirir sanıyor. Ve yığınlara 

da o saçma düşünceyi aşılıyor.” (V. İ. U. Lenin, Dönek Kautsky) 

“Strateji” ve “Taktik” sözcükleri askercil savaş terimleridir. Zamanla, insanoğlunun her 

alandaki davranışlarında kullanılır, hatta kötüye-kullanılır bir acemi edebiyat gösterisi oldu. 

Biz burada özellikle sosyal mücadele alanında herkesin basitçe bilmesi gereken 

KLASİK anlamıyla strateji ve taktik deyimlerini özetleyelim. 

Askercil savaşta olsun, sosyal güreşte olsun gerek stratejinin, gerekse taktiğin bir 

kendileri vardır, bir de güdümleri. Hepsi üzerinde, hiç kimsenin tartışamayacağı ana 

elemanları durultarak gözden geçirmeye çalışalım. 

Strateji Nedir? 

STRATEJİ denince belli başlı iki şey akla gelir: 

1) Özgücün “BAŞLICA VURUŞUNUN YÖNÜNÜ BELİRLENDİRMEK”, 

2) “DOLAYISIYLA DA BİR AŞAMA SIRASINDA VURUCU GÜÇLERE 

YERLERİNİ ALDIRIŞI (disposition’u) DÜZENLEMEKTİR.” 

Daha bu tanımlama yapılırken, stratejinin şu iki ana elemanı ortaya çıkar: 

l- YÖN, 

2- GÜÇLER. 

Sonra bu iki ana eleman içindeki özel ayrı bölümler göz önüne getirilir. 

Stratejide YÖN’e daha duruca VURUŞ YÖNÜ denilir. Vuruş yönünde iki karakter 

açıklanır: 

a) Genel olarak VURUŞ AMACI, 

b) Özel olarak BAŞLICA VURUŞ. 

Stratejinin GÜÇLER ana elemanı da “GÜÇLERİN YER ALIŞI” adı ile anılır. Güçlerin 

yer alışını anlamak için iki küme şey açıklanır: 

a- Güçlerin Kendileri: 

l- ÖZ GÜÇLER, 

2- YEDEK GÜÇLER belirtilir. 



b- Güçlerin Yer Alışı: 

Özellikle öz güçlerin yedek güçlerle ve birbirleriyle karşılıklı ilişkileri, etki tepkileri 

belirtilir. 

Demek, ister askercil savaş alanında olsun, ister sosyal mücadele alanında olsun, ilkin 

stratejiden söz edildi mi, onun yukarıda özetlenen bütün ana elemanları ile, o elemanlara 

karşılık düşen bütün bölümleri hep birden, duru ve düzenlice yerleştirilip planlaştırılmalıdır. 

Böyle bir düzen ve plan iyi ve doğru işlenmedikçe stratejiden konu açmak edebiyat yapmak 

olur. Edebiyata en az dayanıklı olan sosyal mücadele yanı, strateji ve taktik yanıdır. Çünkü bu 

yan, bir aşırı duygusalın kuruntu dünyasında yakıştırılmış ve seslere, sözlere çevrilmiş 

uydurmalar değildir. Gerçek güçlerin kıyasıya karşılaşmasıdır. 

Askercil strateji gibi sosyal strateji için de gerek VURUŞ YÖNÜ, gerekse GÜÇLERİN 

YER ALIŞI “her aşamada değişir”. Ama “verili bir aşama boyunca aynı kalır”. 

Sosyal aşamalara göre sosyal stratejinin nasıl geliştiği üzerine genel sözlerdense, örnek 

vermek, daha öğretici olur. Sosyal stratejinin klasik örneği, bütün geriliğine rağmen, belki de 

geriliğinin kışkırttığı kompleksler yüzünden, Çarlık Rusya’sında denendi. Bunların doğruluğu 

veya yanlışlığı üzerinde durmak “uzmanlarının” bileceği iştir. İlkokul kitaplarına geçmiş 

biçimleri şöyle bölümlendirilebilir: 

 

I. Aşama: DEMOKRATİK DEVRİM (1903-1917) 

Vuruş Yönü Güçlerin Yer Alışı 

a) AMAÇ: 

1- Çarlığın devrilmesi. 

2- Derebeyi kalıntılarının kaldırılması. 

a) GÜÇLER: 

1- ÖZGÜÇ: İşçi Sınıfı 

2- YEDEK GÜÇ: Köylülük. 

b) BAŞLICA VURUŞ: 

1- Çarla anlaşıp devrimi önleyecek olan burjuvaziyi 

tecrit. 

2- Dolayısıyla köylülüğü kazanmak. 

b) GÜÇLERİN YER ALIŞI: 

İşçi Sınıfının köylülükle ittifakı. 

II. Aşama: SOSYALİST DEVRİM (1917 Mart-Ekim) 

Vuruş Yönü Güçlerin Yer alışı 



a) AMAÇ: 

1- Emperyalizmi devirip savaştan çıkmak. 

2- Sosyalist devrimi başarmak. 

a) GÜÇLER 

1- ÖZGÜÇ: İşçi Sınıfı. 

2- YEDEK GÜÇLER: 

– İçeride (dolaysız yedek güç): 

Köylülüğün fakir tabakaları. 

– Dışarıda (dolaylı yedek güçler): 

Komşu ülkelerin İşçi Sınıfları. 

b) BAŞLICA VURUŞ: 

1- Emperyalizmle anlaşarak devrimi kesecek olan 

küçükburjuva demokrasisini (Menşevik, S. R.leri 

[Sosyalist Devrimciler]) tecrit. 

2- Çalışan kır yığınlarını kazanmak. 

b) GÜÇLERİN YER ALIŞI: 

İşçi Sınıfının fakir köylülükle 

ittifakı. 

III. Aşama: SOSYAL İKTİDARIN 

TEMELLENDİRİLMESİ (1917 ötesi) 

Vuruş Yönü Güçlerin Yer alışı 

a) AMAÇ: 

1- Bir ülkede Proletarya iktidarını sağlamlaştırmak 

2- Devrim tek bir ülkede kalmaz. Dünya aşamasına 

girer. 

a) GÜÇLER: 

1- ÖZGÜÇ: İşçi Sınıfı. 

2- YEDEK GÜÇLER: 

– İçeride: Yarı proleter yığınları ve 

orta köylüler. 

– Dışarıda: İleri ülkelerin küçük 

köylüleri. 

Sömürge ve kul ülkelerin millî 

hareketleri. 

b) BAŞLICA VURUŞ: 

1- Emperyalizmle uzlaşma öncülüğüne kalkışan 

küçükburjuva demokrasisini tecrit. 

2- İkinci Enternasyonal partilerini tecrit. 

b) GÜÇLERİN YER ALIŞI: 

1- İçeride (dolaysız): İşçi Sınıfı ile 

orta köylü ve yarı proleterlerin 

ittifakı. 

2- Dışarıda (dolaylı): İşçi Sınıfı 

devriminin sömürge ve millî 



kurtuluş hareketleriyle ittifakı. 

  

Sosyal strateji belirli bir ülkede bu üç aşamayı hep birden göz önünde tuttu. Bu 

aşamalardan birini ötekisi ile KARIŞTIRMA’yı ne denli yanlış saydı ise, birini ötekisinden 

TECRİT etmeyi de en az o denli yanlış buldu. Ondan sonra gelmiş geçmiş bütün denemeler, o 

strateji diyalektiğinin bütünlüğüne verilen önemi gösterdi. 

Strateji Güdümü Nedir? 

Kendiliğinden anlaşılacağı gibi, bir toplumda ne sosyal yönler, ne sosyal güçler, şu veya 

bu kişinin, yahut partinin icadı yahut kuruntusu ile doğmaz. Tam tersine bütün kişileri ve 

partileri o sosyal yönelişler ve güçler ister istemez alıp sürükler. Bütün mesele o akışla 

sürüklenen insanın bir saman çöpü gibi mi yuvarlanacağı, yoksa bilinçle akışa mı uyacağı 

konusunda toplanır. Yoksa 9 ayını dolduran çocuğun doğumu nasıl önlenemezse, Tarihte 

Antika Tarihçil Devrimler (medeniyetlerin yıkılışları) nasıl önlenememişse, tıpkı öyle 

Modern Tarihte derebeylik ve kapitalist devrimlerinin doğuşları da önlenememiştir. Sosyal 

devrim eğer gerçeklik ise, ondan şu veya bu kişileri, hatta partileri sorumlu, hele suçlu 

saymaya kalkışmak: bilim dışı ve boşuna saçma bir gaddarlıktır. 

Sosyal olayları bilinçle gütmek neye yarar? Bu olayları daha insancıl ölçülere sokmaya 

ve Marks’ın deyimiyle “Doğum sancılarını ılımlaştırmaya” (Kapital, Önsöz) yarar. Tersine, 

sosyal olayların bilincini kazımak, doğum sancılarını ve kanamalarını arttırmak olmuştur. 

Fransa’da “ULU DEVRİM” denilen devrimin yeryüzündeki en şiddetli devrim oluşu, Fransız 

müstebitliğinin [zorbalığının-despotluğunun], devrime İngiltere’dekinden yüz yıl sonralara 

dek engel olabileceklerini ummalarından ileri gelmiştir. Rus Devrimi’nin dehşeti de, ancak 

Çar istibdadının dehşeti ile ölçülebilecek çaptadır. Milletseverlik devrim bilinçliliğidir. 

Sosyal olayları bilinçle gütmek, tabiat bilimlerinde olduğu gibi, sosyal güçlerin 

KANUNLARINA uyularak yapılır. Yukarıki klasik sosyal aşamalarda bir hakikat göze 

batıyor: her üç aşamada da ÖZGÜÇ, hep aynı İŞÇİ SINIFI olmuştur. 20’nci Yüzyıl ölçüsünde 

bu ana olayın önemi açıktır. Yalnız her aşamada değişen güçler, hep: YEDEK GÜÇLER 

olmuştur. Onun için: 

“Stratejinin güdümü demek: verili bir aşama sırasında devrimin esaslı amacına ulaşması 

için bütün yedeklerden akılcıl (rasyonel) olarak yararlanmak demektir.” 

Bu gerçekliği askercil strateji daha basit deyimleriyle göze çarptırır. İki karşıt ordunun 

ÖZ güçleri her zaman ne ise odur ve az çok hazırlığına göre bütünüyle güdülür. İki özgüç 

karşılaşırken en çok dikkat edilen şey: dost ve düşman YEDEK güçlerin durumlarıdır. Yedek 

güçler hesaba katılmadıkça ve ayarlanmadıkça, hiç bir özgücün alınyazısı kestirilemez. 

Sosyal yedek güçler klasik sosyal bilimde iki gruba bölünür: 

1- DİREKT (Dolaysız) Yedek Güçler, 



2- ENDİREKT (Dolaylı) Yedek Güçler. 

Bu iki ana grup da, ayrıca, her ülke için: 

a) İÇ Yedek Güçler, 

b) DIŞ Yedek Güçler, 

olmak üzere ikişere bölünürler. 

Bu bölümleri göze çarptırmak için alt alta dizelim: 

DOLAYSIZ (DİREKT) YEDEK GÜÇLER 

a) İÇ YEDEK GÜÇLER: 

Köylülük ile ahalinin ara tabakaları. 

b) DIŞ YEDEK GÜÇLER: 

– Komşu ülkeler İşçi Sınıfları, 

– Sömürge ve boyunduruklanmış ülkelerin devrimci hareketleri, 

– İşçi Sınıfı iktidarı. 

DIŞ dolaysız yedek güçlerden yararlanılırken, özgücün “üstünlüğünü bütünüyle 

korumakla birlikte karşı güçleri tecrit etmek ve karşı güçlerle mütareke yapmak için, bu 

yedeklerin bir bölüğünden vazgeçilebilir.” 

DOLAYLI (ENDİREKT) YEDEK GÜÇLER 

a) İÇ YEDEK GÜÇLER: Proleter olmayan yerli sınıflar arasındaki zıtlıklar ve ihtilâflar. 

İç yedek güçler “Karşıt güçleri zayıflatmak için, yahut kendi yedeklerini 

kuvvetlendirmek için kullanılabilir.” 

b) DIŞ YEDEK GÜÇLER: Karşıt burjuva devletleri arasındaki zıtlıklar ve savaşlar. 

Dış yedek güçler de “Taarruzu başarmak için, yahut ricatı örtmek için kullanılabilir.” 

Dolaysız iç yedek güçlerin önemi kendiliğinden bellidir. Onlar sağlanıp akıllıca 

kullanılmadı mı, tek başına özgücün başarısı tehlikeye düşer. Dolaylı yedek güçlerin 

önemi “Her zaman dupduru gözükmese bile” zamanında bu güçlerin “BAŞLICA” rolü 

oynadıkları gözden ırak tutulamaz. 

Birinci Emperyalist Evren Savaşı 1914’ten 1918’e dek bütün dehşeti ile hüküm 

sürmeseydi: 1917 yılı Rusya’sında önce demokratik devrim, ardından sosyalist devrim 

bunalımları; gene 1919 Türkiye’sinde Birinci Millî Kurtuluş Savaşı bunalımları o denli hızla 

güç patlak verirdi. Aynı emperyalist savaş: Rusya’ya ve Türkiye’ye komşu ülkelerin 



(Bulgaristan, Macaristan, Avusturya, Almanya, hatta Fransa, İngiltere ve Amerika’ya dek) 

İşçi Sınıfı hareketlerini, sömürge ve ezilen ulusların devrimci ayaklanışlarını (Çin ve Hint’ten 

Fas’a dek halk direnişlerini) alevlendirmek yoluyla, gerek emperyalist İtilâf devletleri 

(Amerika, İngiltere, Fransa grubu), gerek İttifak devletleri (Almanya grubu) içinde ve 

aralarındaki zıtlıkları kışkırtmasaydı, ne Rusya’da sosyalizm iktidarı, ne Türkiye’de 

demokratik cumhuriyet iktidarı, kolay kolay sağlanamazdı. 

Demek, emperyalizm çağında, bir ülkenin sosyal ve politik stratejisi, her zamankinden 

çok bir BÜTÜN dünya meselesidir. Bütün dünya içinde bir ülkenin ÖZGÜCÜ (İşçi Sınıfı) 

değerlendirilir. Bu değerlendirmede: gerek dolaysız yedek güçler, gerek dolaylı yedek güçler, 

hep birden göz önünde tutularak düşünülüp davranılır. Bunlardan biri atlanıldı mı, strateji 

güdümü beklenmedik aksama ve güdüklüklere uğrayabilir. 

Her türlü aksamaları önlemenin tek yolu: her ülkenin öz ve yedek güçlerini en 

karakteristik orijinaliteleri ile toptan ele almaktır. 

Strateji Güdümü Nasıl Kullanılır? 

Stratejinin güdümü deyince onun içinde başlıca dört MOMENT bulunur: 

1)    “En kesin anda”, 

2)    “Hasmın en yaralanabilir yanına”, 

3)    “Güçlerin en irisini”, 

4)    “Yığınak yapmaktır”. 

Strateji güdümünün ana kuralları olan bu dört momentin anlamları üzerinde azıcık 

duralım. 

I- “EN KESİN AN” hangisidir? 

Buna “Kesin vuruş anını seçmek” denir. 

Strateji düşünce ve davranışının en son taçlanışı “KESİN MOMENTİ” yakalamaktır. 

Diyalektik ustalığı gelir burada toplanır. 

Kesin moment, nerede, nasıl anlaşılır? 

“TOPLUMDA” “BUNALIMIN EN KESKİN UÇ KERTESİNE VARMIŞ” olmasından 

anlaşılır. 

Bunalımın son kertesine geldiği nereden belli olur? 

Konu toplum olduğuna göre, sosyal sınıfların ve tabakaların düşünce ve davranışlarında 

bunalışın -söz yerinde ise- “neyrengi noktasına” gelmiş bulunmasından belli olur. 

Bunalımın “nirengi noktasına” gelişini gösteren düşünce ve davranışlar nelerdir? 

Toplumda karşılıklı etki ve tepki içinde bulunan sosyal GÜÇLER’in belirtileridir. 



Bu belirtiler başlıca üç sosyal güç bakımından araştırılır: 

a) ÖZGÜÇ bakımından bunalım momenti, 

b) YEDEK GÜÇLER bakımından bunalım momenti, 

c) KARŞIT GÜÇLER bakımından bunalım momenti. 

Bunlara kısaca değinelim: 

a) ÖZGÜÇ alanında bunalım, en başta izlenecek momenttir. Modern toplumda özgücün 

bunalımı son kerteye geldi demek, şu demektir: “Proletarya (İşçi Sınıfı)’nın tümü birden 

burjuvaziye karşı en keskin devrimci davranışları istemeye başlar.” 

Ancak, bu isteyiş tek başına yeterli değildir. Özgücün isteyişi içinde: “ÖNCÜ”nün, 

yani Proletarya Partisinin, onu tutan ilericilerin ve asıl özgüç proletaryanıneğilimleri vardır. 

Bununla birlikte ne öncü ve ilericilerin ve ne de İşçi Sınıfının eğilim ve isteği millî ölçüde 

BUNALIM için yeterli olamaz. “Yalnız başına öncü ile yenmek, olağan şey değildir”. 

Özgücün: İşçi Sınıfının yalnız kendisinin “Sonuna dek savaşmaya hazır oluşundan” emin 

bulunması yetmez. 

Özgüç, “Yedeklerinin dayanağından” da “EMİN” (garantili) bulunmalıdır. 

b) YEDEK GÜÇLER alanında bunalım, ikinci olarak izlenecek bunalımdır. Yedek 

güçlerin sosyal bunalımı, özgüce dayanak oluşlarından anlaşılır. Bu durum köylülerin, 

esnafların, aydınların ve öteki iç ve dış yedek sosyal güçlerin İşçi Sınıfını destekleyişi ile 

kendini gösterir. 

Yedek güçlerin özgüce dayanak olacakları ne zaman ve nasıl belli olur? 

“Bütün mütereddit ve kararsız ara elemanlar, yani küçükburjuva demokrasisi yeterince 

maskesini düşürmüş ve pratikte iflâs etmiş” olduğu zamanda ve yerde kendini gösterir. 

Ancak, yedek sosyal güçlerin bunalımı da, büyük sosyal bunalımın “KESİN ANINA” 

gelmiş bulunmasını sağlamaya yetmez. Halk yığınları, alt sosyal sınıf, tabaka ve zümreler her 

zaman sömürüden ve baskıdan illallah deyip yaka silkerler ve bunalım içine düşerler. Alt sınıf 

ve tabakalar içinde beliren bunalım, egemen üst sınıf, zümre ve tabakaları da kaplamalıdır. 

Halkın bıkmadığı, “İstemezük!” demediği an yoktur. Özgüçle yedek güçlerin sömürüye 

“İstemezük!” demesi yetseydi, toplumun bunalımdan hiç kurtulamaması gerekirdi. Toplum 

bunalımı, millî bunalımdır. Millet ve toplum ölçüsünde bunalım için bir üçüncü şart daha 

gerekir. 

c) KARŞIT GÜÇLER alanında bunalım şarttır. Karşıt güçler de, kendi yanlarından 

“EDEMEZÜK” demelidirler. Bu nereden sezilir? 

Şuradan: 

“Karşıt olan bütün sınıflar kendi aralarında yeterince yırtınırlar ve karşılıklı 

mücadeleyle zayıflarlar.” 



Bu üç şart bir araya gelince, stratejinin KESİN ANI gelmiştir. 

II- “HASMIN EN YARALANABİLİR YANI” neresidir: Bunalımı taçlandıran üçüncü 

şart, karşıt güçlerin en yaralanabilir yanlarını da içinde saklar. Karşıt güçlerin en yaralanabilir 

yanlar: “En gafil avlandıkları” yerleridir, “Karşıt güçlerin dağınık bulundukları andan 

yararlanmaya çalışmalı”dır, denir. 

Bu faktör, kendiliğinden belireceği gibi, her çağa ve yere göre (zamanla ve mekânla) 

olağanüstü değişken olur. Hiçbir ön formülle dogmatikleştirilemez. 

Kesin an seçildi ve karşıt güçlerin en yaralanabilir yanları kavrandı mı, stratejinin 

üçüncü ve dördüncü faktörleri dinamizmini bulur. 

III- KESİN SONUÇ ALACAK GÜÇLERİN EN İRİSİNİ; 

IV- KESİN SONUÇ ALINACAK YERE YIĞMAK. 

Bu son iki şartın dinamizmi öylesine birleşik ve kaynaşıktır ki, onları birbirinden 

ayırmak anlamsızlaştırmak olur. Güçler belirli yere yığılmazlar ise “EN İRİ” olamazlar. 

Belirli yerde ve anda güçlerin en irisi toplanmamışsa “YIĞINAK” yapılmamış bulunur. 

“Kesin yere, kesin anda düşmanınkine çok üstün güçleri toplandırmalı: yoksa, daha iyi 

hazırlıklı olan ve daha iyi örgütlü bulunan karşıt güç, devrimci gücü yok eder.” 

Yunan’ın “En gafil” avlandığı Afyon cephesine Millî Kurtuluş Ordusunun “En irisi” 

yığılmasaydı, 30 Ağustos Zaferi güç elde edilirdi. 

Strateji İle Taktiğin İlişki-Çelişkileri 

Buraya gelinceye dek, stratejinin en klasik ve şaşmaz GENEL KURAL’ını özetledik. 

Bu kurallar kavranılır kavranılmaz, STRATEJİNİN DİYALEKTİĞİ birinci plana çıkar. 

Stratejinin diyalektiği, birbirini etki-tepki altında tutan iki anlam taşır: 

1- Diyalektik gidişin (BİRİKİM-ATLAYIŞ) yahut (EVRİM-DEVRİM) konularına göre 

stratejinin uygulanışı; 

2- Her iki zıt (Çelişkili) konakta, stratejinin başarısına en elverişli TAKTİĞİN 

yakalanıp kullanılışı. 

Böylelikle, strateji ile taktik soyut lafazanlık olmaktan çıkar, canlı ve gerçekte yaşanan 

DİYALEKTİK İLİŞKİ-ÇELİŞKİ içinde gelişir. Buna STRATEJİ İÇİNDE TAKTİK adı 

verilebilir. Bu açıdan, stratejinin ana gidişi dışında kalmış bir taktik düşünülemeyeceği ve 

taktik adını alamayacağı gibi, taktik momentleri som ve objektif olarak hesaba katmayan bir 

strateji de düşünülemez ve strateji adını alamaz. 

Bu gereği, daha anlaşılır ve basit olan ASKERCİL olaylar daha iyi aydınlatabilir. 

Askerlikte bir HARP (Savaş) vardır: 1914-1918 Birinci Emperyalist Harbi, 1939-1945 İkinci 

Emperyalist Savaşı gibi… Bir de, o savaşlar içinde yürütülmüş MUHAREBELER 

(Savaşımlar) vardır: Çanakkale muharebesi, Kanal muharebesi, Kafkas, Galiçya, Balkanlar, 

Alman-Rus, İtalyan-Avusturya, Alman-Fransız vb. Savaşımları gibi… Kabataslak benzetme 



yapılırsa denilebilir ki, strateji: kesin sonuca ulaşan savaşın, harbin güdümüdür; taktik: kesin 

sonuç getirmeyen kısa süreli savaşımın, muharebenin güdümüdür. 

“Stratejinin amacı, harbi kazanmak ise, taktiğin de üzerine aldığı hedefler vardır. 

Taktik, falan veya filan muharebeyi kazanmaya çalışmaktır; falan veya filan kampanyayı 

sonuna vardırmaktır. Verili bir devrimin çıkış veya iniş dönemi sırasında duruma uygun falan 

veya filan müdahale taktiktir. Taktik, stratejinin bir parçasıdır ve bir parçası olarak stratejiye 

uyar.” 

Daha bu söylenirken, strateji ile taktiğin Cüz’-Küll (Kesinti-Tüm) olarak ilişkili ve 

çelişkili bulundukları kendiliğinden anlaşılır. Her iki şey hem birbirinden ayrılamazlar, hem 

ikisi birden aynı önemle ele alınırlar. En sonra harbi kazanalım da bütün muharebeleri 

kaybedelim, denilemez. Bir tüm savaşı kazanabilmek, belirli savaşları (Muharebeleri) 

kazanmakla olur. Hiçbir esaslı muharebe kazanılmaksızın, bir harbin kazanıldığı hemen 

hemen hiç görülmemiştir. Kazanılmışsa, bu, savaş dışı kontenjanların ağır basmalarından 

başka nedene bağlanamaz: Savaş güdümünün doğruluğuna değil, kör tesadüflere bağlanabilir. 

İkinci Emperyalist Evren Savaşı’nda Alman Naziliği bir sürü Avrupa, Afrika 

savaşımları kazandılar. Strateji bakımından bu zaferler “Pirüs zaferleri” oldu. Almanların, 

bindikleri dalı kesmelerine döndü. Bütün dünya yedek güçlerini kendilerine karşıt duruma 

soktular. Gene de, en sonra Stalingrad muharebesini yitirmedikçe, yenilgileri başlamadı. 

Türkiye’nin Millî Kurtuluş Savaşında: Emperyalist Yunan Ordusu boyuna ilerlerken bir sürü 

muharebeler kazandı. Ama Türk Ordusu, I. ve II. İnönü, Sakarya, Dumlupınar muharebelerini 

kazanmamış olsaydı, HARBİ kesin zafere ulaştıramazdı. 

Demek, taktikle stratejiyi ne birbirinden ayırmak, ne birbiriyle karıştırmak, BİLİM ve 

BİLİNÇ getirmez. Strateji planının gerçekleşmesinde taktiğin oynadığı büyük rol 

değerlendirilmedikçe, strateji boş bir çuvala döndürülür. Stratejiyi lâkırdı olmaktan çıkarıp: 

kemiği, eti, organları ve tümüyle canlı gerçekliğine kavuşturan düşünce ve davranışlar, uzun, 

sabırlı, gösterişsiz, hatta çoğu kez çok NANKÖR bir sıra TAKTİK’ler olur. Onun için, hangi 

strateji aşamasında bulunulduğunu bilmek kadar, o aşamanın ne türlü bir TAKTİK 

basamağında yaşandığını düşünüp, ona göre davranmak da önemlidir. 

Çünkü, strateji, bugün artık kimse için “sır” olmaması gereken, GENEL karakter 

taşıyan bir TEORİK PLAN’dır. O planı uygulayacak tutumlar, yerine ve zamanına uygun 

taktiklerdir. Strateji bütünlüğü: parça parça ve çoğu zıt olan taktik basamakların bir araya 

gelmesi ile doğar. Kabaca benzetirsek: Strateji bir MERDİVEN’dir, taktik onun 

BASAMAKLARI’dır. Merdiven durumunu yaratmayan basamaklar (Stratejisiz taktikler) 

düşünmek nasıl ham kuruntu ise, yani SAÇMALAMAK ise, tıpkı öyle, basamaksız bir 

merdiven (Taktiksiz strateji) düşünmeye ve uygulamaya kalkışmak da gülünç ve saçma bir 

anlamsızlık, ukalâlık olur. 

Artık “bugün” değil, 42 yıldan beri (yani değme “Stratej”lerin annelerinden henüz 

doğdukları günden beri) sosyal strateji, yıllar yılıdır (düşünülmek şöyle dursun) 

uygulanaduran aşırıca belli bir genel plandır. Türkiye’de bile “ASGARÎ PROGRAM” 

Mütareke yıllarından beri programlanmıştır. Bu plandan haberi olmayanlara, kimi “Lâpalis’in 

Hakikatleri”ni gürültülüce hatırlatmak bir sıra “ASGARÎ” şartları yerine getirmek zorundadır: 



a) STRATEJİ BÜTÜNLÜĞÜ yok edilmemeli, “Asgarî Program” savunulurken, 

“AZAMÎ” Program yasakçılığına kalkışmamalı. Minimal program da, maksimal program 

da bilim ve bilinç dışı bırakılamaz. 

b) STRATEJİNİN ÖZ PROBLEMİ yitirilmemelidir. Hele “Devrim Stratejisi” söz 

konusu ise, “İKTİDAR” öz problemi dışında, soyut strateji pozları takınmak, toyca kolay 

olduğu kertede, (birisinin dediği gibi) tehlikeli perende atan 

“CAMBAZLIKLARA” “dönüşe”bilir. 

c) STRATEJİ TAKTİKLE çorba edilmemelidir. Düpedüz “TAKTİK” meseleler ele 

alınıp tartışılırken büyük “STRATEJİ” yapıldığını sanmak, teoride ve pratikte ANARŞİ’yi 

bilim ve bilinç yerine geçirmek, kafa kargaşalığını “kafasız işgüzarlık” mertebesine çıkarmak 

olur. 

Bu şartları yerine getirmek tercüme düşünüşle olmaz. Bilimcil Sosyalizmde 

“TURİZM”e en az elverişli alan strateji ve taktik ülkesidir. Strateji ile taktiğin, içice ve 

karşılıklı etki-tepki halinde, hem ayni-hem gayri bir tek PROSE olarak kavranılması, bize 

taktiğin önemi kadar karakteristiğini de belirtir. Sosyal gidiş içinde başlıca iki türlü TAKTİK 

ayırt edilebilir: 

a) Strateji içinde taktik; 

b) Taktik içinde taktik. 

Taktiğin SOM karakteri ancak bu iki açıdan incelenirse kavranabilir. 

Strateji İçinde Taktik Nedir? 

Strateji içinde taktik: belirli bir strateji aşaması içindeki MOMENT’lere (Diyalektik 

anlara) göre, iki zıt karakter taşır. 

Yukarıda dokunduk. Strateji aşaması: ya EVRİM-BİRİKİM basamağında olur; yahut 

DEVRİM-ATLAYIŞ basamağında olur. Strateji aşamasının evrim konağı ile devrim konağı 

içinde güdülecek taktikler: karşı karşıya gelen güçlerin belirli dengesine göre, birbirinin zıddı 

yönler gösterir. Genellikle üç türlü yöneliş taktiği, yahut taktik yönelişi göze çarpar. 

1. TAARRUZ (Saldırı), 

2. RİCAT (Gerileme), 

3. MÜDAFAA (Savunma)… 

Aslına bakılırsa, taarruz da, ricat da birer müdafaa (savunma) biçimidir. Kimi olur, 

saldırı: savunmanın en iyi biçimi olur; kimi ise gerileme… Onun için, genel olarak 

savunmanın iki zıt biçimli esas taktiği göz önünde tutulur. Taarruz yahut ricat, ikisi arası 

taktikler, bu iki davranışın genel çizgilerinden yararlanabilir. 

A- Taarruz Taktiği: 



Gerek evrim gerekse devrim konaklarında taarruz taktiği kullanılabilir. Bu kullanımda 

temelli ilişki: karşılıklı güçlerin orantısına bağlıdır. Kesin anda karşıt güçlerin en 

YARALANABİLİR yanına yığılmış bulunan devrimci güçler “DÜŞMANINKİNDEN ÇOK 

ÜSTÜN” iseler, güdülen taktik: hiç gözünü kırpmadan, var güçle, tutulan yönde bütün 

engelleri hiçe sayarak TAARRUZU gerçekleştirmektir. 

Bu strateji içinde taarruz taktiği düşünce ve davranışına en yakın örnek, Mustafa 

Kemal’in Dumlupınar Taarruzu ile, “Kemalist” devrimlerdir. İ. İ. Paşa [İsmet İnönü] , haklı 

olarak biri askercil ötekisi sosyal olan o iki taktiği aynı paralelde koyarak şöyle der: 

“Durum, bir askerî hareket zamanında, kumandanlar arasında bir tedbir yüzünden vukua 

gelen ihtilâftan çok farklı değildir. Meselâ büyük taarruz tedbirleri, hazırlıkları sırasında 

olduğu gibi… Bu tedbirlerin nasıl tatbik edilmesi lâzım geldiği esaslı bir plan icabıdır. Bütün 

kuvvetleri bir tarafa topladık. Her tarafı zayıf bıraktık.” (İnönü’nün Hatıraları, Ulus, 3 Nisan 

1969) 

“Dumlupınar Taarruzu” ile “Şapka inkılâbı” taarruzu aynı taktikle, devrimci taarruz 

taktiği ile yürütüldü. Kesin vuruş anı iyi seçildiği düşmanın “en yaralanabilir gafil yanına” 

daha üstün güçlerin “en irisi” yığıldığı için, başarı kazanıldı. 

Strateji planı içinde taarruz taktiğine göre güçlerin güdümü başlıca iki unutulmaz 

prensibe dayanır: 

l- Pek saldırı, 

2- Başarı morali… 

1- Pek Saldırı: 

Taarruza kalkıncaya dek, düşmanı gafil avlamak için, gerekli yığınağı yapmak için hiç 

bir tedbiri unutmayacaksın. Ama, bir yol taarruza karar verdin mi: saldırıda gözü 

kara olacaksın. Ne harp, ne devrim çocuk oyuncağı değildir. Şakaya gelmez. 

“Sakın devrimle oynamamalı, ama devrime başlandı mı, onu sonuna dek götürmek 

gerektiği düşüncesi kafaya iyice yerleştirilmelidir.” “Bir yol tutulan yönü, bütün engellere 

rağmen değiştirmeksizin gütmelidir.” “Devrim bir yol başladı mı, azami gürbüzlükle 

davranmak ve her ne pahasına olursa olsun, taarruza geçmelidir. Müdafaa devrimin 

ölümüdür.” (Lenin) 

2- Başarı Morali: 

Strateji amacına birden varılmayabilir. Ancak, zaferin de devrimin de gelişimi insan 

işidir. İnsan ise, yalnız “Moral: Maneviyat” gücü ile işleyen bir makinedir. Moral gücün ve 

inancın besisi BAŞARI’dır. Boyuna başarılar geliştirerek moral üstünlüğü koruyacaksın. 

Kesin sonuç yönünde, her an bir başarı elde edilirse inancın dayanağı moral güçlenir. 

“Her gün, hatta bir tek şehir söz konusu ise denilebilir ki, her saat, pek büyük olmasa 

bile, bir sıra başarılar kazanılmalıdır. Ve her ne pahasına olursa olsun ‘MORAL 

ÜSTÜNLÜĞÜ’ korunmalıdır.” (Lenin) 



Emperyalizme ve gericiliğe karşı çıkmış Mustafa Kemal Devrimlerinin, sözde 

savunulması için “MÜDAFAAYA” geçirilmesi, devrimlerin önce küllendirilmesini, sonra 

yozlaştırılmasını, en sonunda da, (Emperyalist ve gerici karşı-taarruzları önünde) kendi 

kendilerini inkâr etmesini getirmiştir. 

B- Ricat Taktiği: 

Karşıt güçler ağır basacak büyüklükte ise, sırf “Kabadayılık” uğruna “TAARRUZA” 

geçip erimek, ne askercil ne sivil taktik ustalığı sayılamaz. Gerek evrim, gerekse devrim 

konağında: “DÜŞMAN GÜÇLER ÇOK ÜSTÜN” iseler, “MANEVRA” harekâtı, askercil 

deyimiyle “OYALAMA TAKTİĞİ” güdülür. 

“Düşmanın gücü üstün ise, muharebeyi kabullenmek zararlı ise ve güçleri düzeltme 

bakımından gerileme: öncüyü ezilmekten sakındırmanın ve yedekleri korumanın tek aracı ise, 

yedeklerle birlikte manevra yapmak” tutulacak biricik yoldur. 

Demek ricat da gelişi güzel olmaz. Bir amaç ve araçla yapılır. 

Ricat taktiğinin başlıca amaç şartları şunlardır: 

1) Öncü ve Özgücü ezdirmemek; 

2) Yedek güçleri muhafaza etmek. 

Ricat taktiğinin başlıca araç şartları şunlardır: 

1) Zaman kazanmak; 

2) Düşmanı dağıtmak; 

3) Taarruz güçlerini derlemek… vb… 

O zaman, gerçi karşıt güçlere görünür epey ayrıcalıklar, yerler bağışlanmış olur. Ama, 

bu ricat, amaç ve araç şartlarına uygunca yapılmış ise o bağışlar: “BİZİ GÜÇLENDİREN 

BİR İMTİYAZ” olurlar. 

Strateji içinde ricat taktiği düşünce ve davranışına en yakın ve başarılı örnek, Mustafa 

Kemal’in emperyalizm ve feodalizm karşısında tuttuğu: ünlü “HATTI MÜDAFAA YOK, 

SATHI MÜDAFAA VAR” prensibi ve sloganıdır. Anadolu’da derebeyi, tefeci-bezirgân 

ayaklanışları ile Yunan taarruzu günleri: I. ve II. İnönü savunmaları birer başarı sayıldıkları 

halde, “Üstün Yunan güçleri” ve ihtiyatları tehlikeye düşüren eşraf ayan saltanatçılığı önünde: 

Türk Ordusu ve Ankara hükümeti yer yer ricat etmeyi bildi. Düşmanı dağıtmak, yedek güçleri 

muhafaza etmek gerekliydi. Sakarya Savaşında, Yunan ordusu, başarı kazanamayınca ricat 

zorunda kaldı. Türkler gene, teması yitirmemekle birlikte, taarruza geçmediler. Zaman 

kazanmak, kesin saldırı için derlenmek gerekiyordu. 

Anadolu Devrimi de öyle strateji içinde uzunca ricat taktiklerinden sonra kesin 

saldırılarını yapabildi. Millî birliği sağlayacak olan Anadolu ordular birliğini korumak üzere, 

Mustafa Kemal “Yâver’i Hass’ı Hazret’i Şehriyârî”liğini kullandı. Sivas Kongresine dek, 

komprador ittihatçıların “AMERİKAN MANDASI” teklifleri tartışıldı. Birinci Millet Meclisi 



kurulduktan sonra bile “MAKAAM’I MUALLÂY’I HİLÂFET [Yüce Hilafet Makamı] ”i 

kurtarmak taktiği güdüldü. Zafer kazanılır kazanılmaz, ne saltanat kaldı, ne hilâfet, 

“MANDA” bir daha -hiç değilse-, ağza alınmadı. 

Savaşta olduğu gibi barışta da ricat: bozgun (Özgücün ezilmesine, yedek güçlerin 

dağılmasına, kopmasına) varmadıkça, gerileme, taarruzu hazırlamak için hız alma olur. 

Gerçek askerlik ve devrim bilimi: Taarruz sanatı gibi, ricat sanatını da bilimle ve bilinçle 

uygulamak sanatıdır. Onun için: 

“Devrimci sınıf, hem taarruz sanatını, hem ricat sanatını bilmeksizin yenmenin 

olanaksız bulunduğunu anlamaya başlamıştır.” (Lenin) 

Taktik İçinde Taktik Nedir? 

Başlı başına taktik olarak taktik nedir? 

Askercil veya sosyal güçlerin, İLERLEYİŞ (Taarruz) yahut GERİLEYİŞ (Ricat) 

konaklarında tutacakları SAVUNMA yollarıdır. 

“Taktik, orantılıca kısa bir Met’ler (Denizin kabarmaları) veya Cezîr’ler (Denizin 

çekilmeleri), yükseliş veya çöküş sırasında özgücün yönetimini (Sevk ve idaresini), davranış 

çizgisini (Hattı hareketini) belirlendirmekten ibarettir.” 

Bu davranış, her defasında olağanüstü KIVRAK ve ESNEK olur. En ufak ezberciliğe ve 

softalığa hiç gelmeyen yer, tekrar edelim: Taktik alanıdır. Strateji olarak strateji, belirli 

aşaması içinde (Dondurulmamak şartıyla) ne denli DEĞİŞMEZ kalırsa, taktik olarak taktik en 

az o denli DEĞİŞKEN olur. 

Bu değişiklik nasıl yürür? 

Her zaman her diyalektik değişiklik gibi, söz yerinde ise, vaktinde TERSİNE DÖNÜŞ, 

çoğu ZIDDINA ATLAYIŞ biçiminde yürür. Çünkü, her şey gibi, karşılaşan askercil veya 

sosyal güçlerin arasındaki DENGE sık sık değişir. Hele bu denge tersine döner dönmez, taktik 

yöneliş ve yönetim hemen tepesi taklak olur. 

O yüzden beyin zarlarının kalınlaşmamış olması gerekir. Yoksa, her taktik dönemeçte 

şaşırılır kalınır. Elde DİSİPLİN’den başka tutamak bulunmaz. Askerlikte ve şaşkınlıkların 

paniğe varmaması için: “KÖRÜ KÖRÜNE İTAAT” prensibinden daha iyisi bulunamamıştır. 

Sosyal harekette hödüklükleri ve disiplinsizlikleri önlemenin yolu DİYALEKTİK BİLİM VE 

BİLİNÇ haddesinden geçer. Sosyal taktiğin klasik tanımlanması şöyle özetlenir: 

“Taktik çizgiyi güderken, eski parolalar ve mücadele ve örgüt biçimleri yerine 

yenilerini geçirerek o biçimleri birbirleriyle kaynaştırır vb… Taktiğin konusu: Sosyal 

mücadele ve örgüt biçimlendir; o biçimleri duruma göre birbirinin yerine geçirmek veya 

birleştirmektir.” 

Demek, ister askercil olsun, ister sosyal olsun TAKTİK denildi mi, onda birbirinden 

çıkan ve birbirini bütünleyen iki ana eleman yatar: 

1- MÜCADELE (Dövüş, Güreş, Kavga), 



2- TEŞKİLÂT (Organizasyon, Örgüt). 

Ne mücadele örgütten ve ne de örgüt mücadeleden ayrılamaz. Mücadele RUH ise, örgüt 

BEDEN’dir. Mücadelesiz örgüt: Ruhsuz bedene, Örgütsüz mücadele bedensiz ruh 

kuruntusuna döner. Mücadele ile örgütü birlikte koyup yürütmeyen girişim, kurusıkı yaygara 

koparmaktır. 

Gerek mücadelenin ve gerekse örgütün de ayrıca ikişer özü vardır: 

1- PAROLA (Şiar, Slogan), 

2- BİÇİM (Şekil, Form). 

Parola: Dövüşün ve örgütün ayırt edici bayrağıdır. 

Biçim: Dövüşün ve örgütün billurlaşmasıdır. 

Mücadele ve örgüt ancak parola bayraklaşması ve biçim billurlaşması ile tecelli eder, 

dışarılaşır, elle tutulur. 

Bu elemanları hep birden deyimlendirirsek, taktik denildiği zaman şu dört şey birbiriyle 

en sıkı bağlı olarak gözümüz önüne sıralanır: 

1- Dövüşün Parolası, 

2- Dövüşün Biçimi, 

3- Örgütün Parolası, 

4- Örgütün Biçimi. 

Her şeyden önce bu dört şeyi aynı zamanda ve hep birden karşılıklı etki-tepki, ilişki-

çelişkileri ile ele almayan bir düşünce ve davranış TAKTİK adını alamaz. Ad takmak 

kolaydır: dil kemiksiz, kaydırılır. Ancak, bilimcil anlamda bir TAKTİK ancak DÖVÜŞÜN ve 

ÖRGÜTÜN PAROLASI ve BİÇİMİ doğruca konulduğu yerde ve sağlam konulabildiği 

ölçüde var olabilir. 

Hemen analım. O dört başlı eleman bütününü herhangi bir kitapta yazıldığı gibi 

ezberleyip tekerlemek: ne taktik yapmak, ne taktisyenlik olur. Gerçekten taktik, her özel 

askercil veya sosyal durumda şu üç yönde uzun, derin ve geniş olmakla kalmayıp, 

alabildiğine dinamik işin uyanıkça ve zekice başarılmasını ister: 

I- DURUMA EN UYGUN dövüş ve örgüt parola ve biçimleri bulunmalıdır. 

II- ORTAYA ATILMIŞ DAHA ÖNCEKİ dövüş ve örgüt parolaları ile biçimleri varsa, 

onlardan hiçbirisini atlamaksızın, onların yerine hangilerinin geçeceği belirtilmelidir. 

III- ESKİ ve YENİ durumları ve uygun dövüş ve örgüt parolaları ile biçimlerini, 

birbirleriyle ilişkileri ve çelişkileri bakımından eleştiricil anlamda düzenlemek gerekir. 



Bu nedenlerle, kendiliğinden anlaşılacağı gibi, strateji gibi taktik de, ne Tanrı buyruğu 

olarak gökten hazırca zembille iner, ne herhangi bir dâhinin ansızın, daha önceki çabalar 

dışında tuluat buluşu ile doğar. Her 4 alanda yapılmış, yapılacak ulusal ve uluslararası bütün 

denemeleri her 3 türlü çabalarla sentetize etmeyi ister. Bu işin ne denli sabırla, alçak 

gönüllüce EMEK birikimi ve mutlak ORİJİNAL savaşlar sonucu gerçekleşebileceği 

ortadadır. Her alanda dünyanın ve her ülkenin KARAKTERİSTİK ORİJİNALİTESİ hep 

birden iyi kavranır ve doğru işlenirse, yerine getirilecek görev TAKTİK adını alabilir. 

Bunu yapamayanın, ikide bir “Strateji” ve “Taktik” gibi ısmarlama lâkırdıları ağzına 

sakız etmesi, boşuna gevezelik yapması olur. Doğu’da böyleleri çoktur ve hatta, daha kötüsü, 

pek de “geçer akçadır”. Eskiler “ŞÂİR’İ MÂDERZAD” (Anadan doğma şâir) olur sanırlardı. 

Onun için, pek doğru dürüst şâir çıkmamıştır. “ANADAN DOĞMA STRATEJ”, “ANADAN 

DOĞMA TAKTİSYEN” yoktur. Kıyasıya teori çabasının kıyasıya pratik çabası ile 

gelişmesinden, doğru strateji ve doğru taktik yetişir. Ve bir yol da yetişti mi, donup kalmaz, 

alabildiğine geliştirilmeyi bekler. 

Sosyal Taktikte Dövüş ve Örgütün 

Parola ve Biçimleri Nedir? 

Değdik. Her stratejik “merdiven”in içinde belirli taktik “basamaklar” için gerekli dövüş 

ve örgütler gibi, o dövüş ve örgütler için de uygun parolalar ve biçimler ayrı ayrı olur. Bütün 

o elemanların son örneklerini iki başlık altında derleyebiliriz: 

l- Taktik Dövüş, 

2- Taktik Örgütlenme. 

TAKTİK DÖVÜŞ: Taktik mücadelenin parolaları ve biçimleri, başlıca üç sosyal alanda 

yoğunlaşır: 

1) İŞYERİNDE MÜCADELE: Binbir çeşidi ile sözleşmeler, propagandalar, grevler 

vb… biçimlerine girer. Her dövüş biçiminin o an için kendisine en uygun parolaları fışkırır. 

Ekonomik grevin biçimi ve parolası başkadır; politik grevin veya kısmî yahut genel grevin 

parolası ve biçimi başkadır. 

2) ÜLKEDE MÜCADELE: Toplantılar, konferanslar, açık, kapalı oturumlar, 

seminerler, yürüyüşler, gösteriler, işgaller vb… hep kendi özel BİÇİM’leri ve özel parolaları 

ile yapılırlar. 

Emperyalizm çağında hiç bir ülke ötekilerden başka yıldızda değildir. Bunun Birleşmiş 

Milletler’den bölge anlaşmalarına, başka sürüyle uluslararası kurum ve kurullara dek yaygın 

ve etkin mücadele alanları kimseyi çekimser bırakamaz. Her ülkede semtler ne ise, dünyada 

ülkeler o hale gelmiştir. Ülke dövüşleri her zaman ancak bütün semtlerin ve bütün dünyanın 

dövüşleri içinde anlam kazanır ve değerlendirilirse, gerçek taktikten söz edilebilir. 

Dünyanın, bir ülkenin, bir semtin sosyal güreşlerinde dövüş biçimleri ve parolaları ölçü 

ölçüdür. Her sosyal sınıfın, zümrenin, tabakanın, hatta her yaş, cins ve her dil, din vb… 

karakterli yurttaşların ve insanların, yurt ve dünya mücadeleleri özel biçimlere bürünüp, özel 

parolalarla yürütülür. 



Bu üç alandan ne biri ne ötekisi yalnız başına yeterli mücadele sayılamaz. Ancak her üç 

dövüş birden karşılıklı etki ve tepkileri ile değerlendirilir ve gerçekleştirilirse, sosyal 

hareketin TAKTİK MÜCADELE’sinden veya mücadele taktiğinden söz edilebilir. 

TAKTİK ÖRGÜTLENME: Taktik mücadele gibi taktik örgütlenme de, kendi özel 

parolaları ve biçimleri ile, başlıca üç türlü olabilir. 

1- EKONOMİK-KÜLTÜREL LEGAL ÖRGÜTLER: Sendikalar, kooperatifler, 

sigortalar, yardımlaşma sandıkları, eğitim kurumları, araştırma dernekleri vb…dir. Hepsinin 

biçimleri ve parolaları ayrı gerekler ve gerekçelerle belirlendirilir. Bunlar daha çok sosyal 

sınıf ölçülerine göre ayarlanırlar. 

2- LEGAL YIĞIN ÖRGÜTLERİ: İşçi mümessilleri, köylü heyetleri, grev komiteleri, 

mücadele örgütleri, güç birlikleri vb… GENİŞLİĞİNE insan topluluklarını kendi özel 

biçimleri ve parolaları içinde örgütlerler. 

3- SİYASÎ ÖRGÜTLER: Tümüyle bir ülke ve dünya ölçüsünde amaçları ve araçları 

bulunan, üyeleri DARLIĞINA örgütlenmiş iyice SEÇKİN bulunan Siyasi kulüpler, Siyasi 

dernekler ve her tür Siyasi partiler vb…leridir. Bunların biçimleri ve parolaları elbet 

ekonomik, kültürel ve yığıncıl örgütlerdekinden başka olur. 

Toplum gidişi içinde, zaman zaman kimi eski, kimi yeni olan bütün o mücadele ve 

örgüt biçimleri ile parolaları, üst üste yığılıp, insanların önüne çuvalla boşaltılmak için 

doğmamışlar, yapılmamışlardır. En kaotik (Mahşercil) görünen dövüşler ve örgütler bile, bir 

sosyal eğilimin determinizmi altında belirlenirler. Her çağda ve her aşamada, sosyal sınıf, 

zümre ve tabakaların ilişki çelişkilerine göre biçimlenirler ve parolalanırlar. O mücadele ve 

örgütlere canıyla başıyla katılmış ülkücü, zeki insanlar, o sınıf ve yığın eğilimlerini keşif ve 

icat ederek, ayıklayıp örgütleyerek bilimleştirirler ve bilinçleştirirler. Yığın eğiliminin 

gereklerine adapte ederler. 

Anadolu Millî Kurtuluş Savaşı başlarken, tâ İnönü savaşlarına gelininceye dek: gerek 

millet, gerekse ordu yığınları DAĞINIK ve BEZGİN idi. Emperyalizmin ve derebeyi 

saltanatının öne sürdüğü saldırgan ve zalim güçleri ise en modern parolalar ve biçimlerle, 

dişlerine tırnaklarına dek silahlı idi. Böyle bir düşmana karşı, hemen aynı çapta bir DÜZENLİ 

ORDU ile çıkılamazdı. Ordu yerine, gerek ordunun, gerekse milletin önce dağınıklığını ve 

bezginliğini, yılgınlığını giderecek en olağan dövüş ve örgüt biçimleri ve parolaları 

bulmalıydı. 

O bozgun ve yenilgi ortamının dövüş ve örgüt biçimleri ile parolaları ise, uzun boylu 

aranmayacak kadar ortada idi. Önce teker teker kişicil, sonra semt semt bölgecil 

İSYANCIKLAR ve DÖVÜŞÇÜKLER sanki kendiliğinden parolalarını, örgüt biçimlerini 

yaratmışlardı. Bu, halkın en uyanık, en atılgan ve en yiğit öncülerinin girişmiş bulundukları 

“KUVAYİMİLLİYECİLİK” savaşı idi. 

Kurtuluş Savaşının bu birinci taktik konağı, bütün dünyada GERİLLA (Çete Harbi) 

denilen taktikle başlamıştı. İlk Kuvayimilliyecileri, muazzam emperyalist ve derebeyi 

saltanatı güçleri önünde savaşır görenler, önce küçümsemişler, sonra alay konusu etmişler, en 

sonunda Anadolu savaşçılarını her gün: “Dâgîler, Bâgîler”(Dağlılar, Eşkıyalar) diye millet ve 

dünya önünde çamurlamaya çalışmışlardır. Oysa İLK KUVAYİMİLLİYECİLİK taktiği, tipik 



bir RİCAT taktiği idi. Gerileyerek savunmakla zaman kazanıldı. Düşman dağınıklığa 

uğratıldı. Stratejik güçler, cephedeki yerli yerlerine konulup, yığınların morali sağlandı. 

Çete savaşı, milletin ve ordunun yığınını ve moralini stratejik amaçlara belirli biçimler 

ve parolalarla yönetince, KUVAYIMİLLİYECİLİK’in ikinci taktik konağı geldi. Çeteciliğin 

yerine DÜZENLİ ORDU dövüşü ve örgütü için gerekli biçimler ve parolalar geçirildi. Bu 

ikinci taktik konağında da, gene sırasında ricat, sırasında saldırı yapan, temeli SAVUNMA 

olan taktik biçimleri ve parolaları önerildi. I. ve II. İnönü savaşımları savunmada ricatı 

unutmadı; Sakarya Savaşımı savunmada taarruzu geliştirdi. Bütün bu taktik düşünce ve 

davranışları, en sonra KESİN sonuçlu Dumlupınar taarruzunu hazırlayıp gerçekleştirmeye 

yaradılar. 

 

 

Askercil taktiğin ayrıntılı uygulamalarına paralel sosyal taktik uygulamaları da vardır. 

Çarlık Rusya’sında, göze çarpan taktik konaklar ve uygulamaları şöyle klasikleştirilmiştir: 

Taktik Güdümü Nedir? 

Buraya dek bütün belirttiklerimiz: Strateji ile taktiğin boyuna diyalektik karşılıklı etki-

tepki ilişkisi ve çelişkisi içinde bulunduklarını gösterdi. Stratejik aşamalar da aynı kurala 

uyarlar. 

Belirli bir aşama için amaç: STRATEJİK ZAFER’dir, yani; kesin başarıdır. TAKTİK 

ise, zaferi hazırlama ve en iyi sonuçlandırma aracıdır: 

Taktik 

konağı  

Mücadele biçimleri ve 

parolaları  

Örgüt biçimleri ve 

parolaları 

TAARRUZ 

(1903-

1805)  

l- Bölgecil grevler, politik 

grevler, genel Siyasi grev. 

2- Dumaya (Çar Meclisine) 

boykot. 

 

l- Fabrika komiteleri, 

devrimci köylü heyetleri, 

grev komiteleri. 

2- İşçi-köylü Sovyetleri, az 

çok açık Sosyal Demokrat 

Rus İşçi Partisi. 

   

RİCAT 

(1907-

1912) 

 

1- Ekonomik grevler 

yahut, hatta, tam sükûn. 

2- Duma’ya katılma. 

Parlamento müdahaleleri. 

 

1- Legal örgütler: eğitim 

dernekleri, kooperatifler, 

sigorta sandıkları vb. gibi. 

2- En az hedef teşkil eden 

Sosyal Demokrat İşçi 

Partisi. 



“Verili bir durumda, stratejik zaferi hazırlamak için gereken azamî sonuçlar elde etmek 

üzere bütün mücadele ve örgüt biçimlerini akılcıl (rasyonel)olarak kullanmaktır.” 

Bütün bunlar, tekrar edelim, belirli bir tek aşama için doğrudurlar. Ancak hayat, hiç bir 

zaman “TEK” aşama değildir. Bir aşama bitince, o aşamanın strateji amacı, ondan sonra 

kaçınılmaz olarak gelen yeni aşamanın ARAÇ’ı olur. Çünkü, yeni aşamanın stratejisi 

amaçlaşmıştır: eski strateji yeni aşamada artık taktikleşmiştir. Strateji ile taktiğin böyle 

karşılıklı olarak birbirlerini İNKÂR edişleri, sonra İNKÂRLARIN İNKÂRINA varışları, 

sosyal gidişi yönetir. 

Her belirli aşama içinde bütün taktik amaçlar ve araçlar da, zaman zaman aynı 

diyalektik olumluluk ve olumsuzluk MOMENT’lerinden geçerler: 

TAKTİK ARAÇLAR: “Bütün Dövüş ve Örgüt Parolaları ve Biçimleri”dir. O araçların 

hepsi birden, gelişigüzel mi kullanılacaklar? O zaman, toplum mahşer yerine döner, bütün 

düşünce ve davranışlar saçmalamaya varırdı. Çünkü, ne yapıldığı ve yapılacağı bilinmez, 

yahut bir yapılanla ötekisi bozulurdu. Onun için, her taktik momentin de kendine has bir 

amacı bulunur ve o amaca göre taktik yönetim güdülür. 

TAKTİK AMAÇ: her belirli momentte “MAKSİMAL SONUÇ” verecek araçları hem 

SEÇMEYİ ve hem de en RASYONELCE KULLANMAYI bilmekle elde edilir. 

En “AKILCIL” olan, yani en “AZAMÎ SONUÇLAR ELDE EDEN” taktik amaca nasıl 

varılır? Başka deyimle, taktik araçlar nasıl ve neye göre seçilip ayarlanır ve güdülür? Başlıca 

şu iki objektif ve somut gerçekliğe göre: 

1- Sosyal Durum, 

2- Yığın Düzeyi. 

I- SOSYAL DURUM: İnsanlık 20’nci Yüzyıldan beri kapitalizmin emperyalizm 

konağına, yani: KESİN BUNALIMLAR ve DEVRİMLER çağına girmiş bulunuyor. Bunda 

hiç kimsenin kuşkusu olamaz. En unutulmuş yeryüzü bölgelerinde her gün patlak veren 

altüstlükleri kim unutabilir? 

Ancak, bu çağda dahi, görüldüğü gibi: bir düziye, her gün, her saat başı bir “DEVRİM” 

yoktur. En giderilemez “BUNALIMLAR” en sinsi biçimleriyle bile, bir sıra kabarmalar, 

orantıcıl yatışmalar, met’ler, cezir’ler ile gelişirler. Yalnız “Deliler için her gün düğün 

bayram” vardır. Her gerçek prose gibi, sosyal bunalımlar ve devrimler gidişi de: kimi çıkarak, 

kimi inerek, şimdi yükselerek, sonra alçalarak gelişir. Her zaman: bir uzunca EVRİM’in 

ardından, büsbütün kısaca bir DEVRİM hecmeleri [atakları] birbirini kovalar. 

Ayrıca, yeryüzü bir makastan çıkma ülkeler mozaiği de değildir. Hele kapitalizm, 

ülkeler arasındaki EŞİTSİZCE GELİŞİM ayırtlarını son kerteye dek abartmış bir düzendir. 

Kapitalizmin “Tesviye” ettiği dünyada, her ülke: hem öteki ülkelerle BİTİŞİK 

KAPLARDAKİ AKICI gibi bağlı, karşılık etki-tepkili, hem kendi BAŞLIBAŞINA’lığının 

MUSLUKLARI ve AMORTİSÖRLERİ ile apayrı -moda deyimi ile- “bağımsız” durumdadır. 

Bu diyalektiği kavramayıp da, o çelişik durumlardan yalnız biriyle ambale olmak skolastiğin 

batağına saplanmak olur. 



Zaman gelir, bir ülkede: Toplum hiç beklenmedik anda bir DEVRİM çıkışı gösterir. Bu 

az çok kısa süren çıkışın ardından, daha uzun bir iniş başlar. “AKILCIL” taktik odur ki: 

Toplumun bu objektif (nesnecil) gerçekliğini tam vaktinde yakalayıp, ona göre en uygun 

gelecek mücadele ve örgüt parolaları ile biçimlerini kavramayı ve uygulamayı bilir. 

Buna toplumun OBJEKTİF durumuna uygun TAKTİK denir. Birinci TAKTİK AN 

SEÇİM budur. Toplum gidişini bir zincire benzeten büyük sosyal güdücüler, her aşama 

merdiveni içinde tutulacak basamağı seçmeye: “ZİNCİRİ SÜRÜKLEYECEK HALKAYI 

YAKALAMAK” derler. 

“Verili anda proseler zinciri içinde yakalanabilecek halka bulunmalı: o halka ele 

geçince bütün zincir çekilerek stratejik zafer şartları hazırlanmalıdır.” “Sosyalistim, demek 

yetmez: verili her an için, zincirin yakalanacak ve asılıp çekilince bütün zinciri kuvvetle 

tutmaya yarayacak ve ondan sonraki halkayı çekmeye elverecek halkasını bulmalıdır.” 

II- YIĞIN DÜZEYİ: Zinciri sürükleyen halkayı bulmak, yalnız objektif toplum 

durumu ile bitmez. Bu, 1969 yılları Türkiye’sinde toplum durumunu görüp kavramış bir 

ÖNCÜ ÖRGÜT’ün bulunması da yetmez. Bu da 1920 yıllarında Mustafa Kemal’in “Türkiye 

Komünist Partisi”ni kurmuş olmasına benzeyebilir. Öyle bir örgüt gerçekten kurulmuş olsaydı 

bile Türkiye’de emperyalizmi ve derebeyi saltanatını devirmek elden güç gelirdi. “YALNIZ 

ÖNCÜ İLE YENMEK OLAĞAN DEĞİLDİR.” 

Kapitalizmin eşitsizlikçi gelişimi yüzünden, modern tarihte, öyle objektif durumlar 

vardır ki, orada toplum ve bütün ülkeler, en keskin bunalım ve devrim içine girmiş bulunur. 

Ama, tarih “Durum”ların kendiliğindenliği ile, yahut “Öncü” örgütlerin sırf dilemesi ve 

yapması ile değil: İNSAN YIĞIN’ları ile yürür. Eğer, ortaya çıkmış bunalımı ve devrimi az 

çok kendi kanunları ile güdüp insanlık için en yararlı sonuca vardıracak bir “YIĞIN” ortada 

yoksa, bir şey yapılamaz. Antika Tarihin bütün “TARİHÇİL DEVRİMLER”i buna tanık 

olmuş örneklerdir. 

Tüm dünya bunalımı ne olursa olsun, öncü ne derse desin, evrimi “AZAMÎ 

SONUÇLARINA” vardıracak olan yığınlar, henüz o tarihçil görevlerine uygun bir düşünce 

ve davranış düzeyine varamamışsalar, bu gerçekliği kavramamak gaflet olur. O zaman, ortaya 

atılacak en “İLERİ”, en “DEVRİMCİ” dövüş ve örgüt parolalarına ve biçimlerine, -asıl tarih 

yapıcısı olan- yığınlar, gerekli ilgiyi ve eğilimi, katılımı gösteremezler. “YIĞINLAR 

DEVRİM CEPHESİNE GİDİP” uygun yerlerini alamazlar. En parlak stratejik ve taktik 

sloganlar havada kalır. 

Böyle bir tutum, hiç ordusu bulunmayan bir genelkurmayla dünyayı fethetmeye 

kalkışmak gibidir. Yığının tutmayacağı parolaları ve biçimleri ortaya atmak, orduya hiç 

anlamadığı dille, bilmediği, yapamayacağı kumandaları vermeye benzer. Böyle durumlarda, 

en iyi dilekli “Strateji” veya “Taktik” iddiaları ve gösterileri: Strateji ve taktikten başka bir 

şey olacaktır. Çünkü, sırf kumandanı ve kurmayı ordudan, öncüyü yığından koparıp ayırmaya 

yarayacaktır. Tek sözle, devrimciliği ve devrimi, gericiliğe kurban edecektir. 

Taktiğin başlıca bilimcil rolü: 

“Yığınları devrim cephesine götürüp uygunca üleştirmeye elverişli kılacak ve hareketin 

durumuna en uygun gelecek mücadele ve örgüt biçimlerini birinci plana çıkarmaktır.” 



Bu rolü başarmaya yarayan taktiğe “TAKTİK” denir. Buna yığının SOMUT durumuna 

uygun TAKTİK denir. İkinci TAKTİK AN SEÇİMİ budur. Birinci SOSYAL DURUM 

halkasını yakalamak ne denli OBJEKTİF şartsa, bu ikinci YIĞIN DÜZEYİ halkasını 

yakalamak da en az o denli SÜBJEKTİF şartlarla ilişkilidir. “Yığını böyle kollarımızı 

kavuşturup beklemeli” mi? O zaman, bu dünyadan el etek çekme tutumuna düşülür. Buna 

sosyalizm değil, FATALİZM adı verilir. Diyalektiğin en kesin işlediği yer, Sosyal Durum-

Yığın Düzeyi önünde ÖNCÜ-YIĞIN ilişkileri alanıdır. 

Taktiğin gerçek rolünü başarması ne zaman olur? 

Yığınlar: “BU BÖYLE GİDEMEZ!” dedikleri zaman. 

Yığınlar, “bunun böyle gidemeyeceğini” ne zaman kavrarlar? 

“DEVRİMCİ PAROLANIN DOĞRULUĞUNU” kavradıkları zaman. 

Yığınlar, devrimci parolanın doğruluğunu ne zaman kavrarlar?.. 

İşte burada, gerçek taktiğin özü ile karşı karşıya gelinmiştir. 

Dünyanın her yerinde yığınların ezelî sözü: “LAFA KARNIMIZ TOK!” demek olur. 

Yedi bin yıldır, sınıflı toplumun her egemen tecellisi, insan yığınlarını en son duruşmada 

hayal kırıklığına uğratmış, aldatmıştır. O yüzden yığınlar, lafla, sırf propagandayla, tahrikatla 

[ajitasyonla], kitapla, yazıyla, söylevle bir taktiğin ne doğruluğunu, ne eğriliğini kolay kolay 

kavrayamazlar. “Çöreğin tadı, ancak dişe vurmakla tadılır.” 

Öyleyse, nasıl taktik güdülecek? 

İki şey, aynı zamanda hiç unutulmayarak: 

l- PROPAGANDA-AJİTASYON-ÖRGÜTLENME: yapılmalı mı? 

Bu canlı insanın soluk alıp almamasını sormaya benzer. Toplum yaşıyorsa, hepsi 

yapılacak. En korkunç yasaklar bile propagandanın, ajitasyonun ve örgütlenmelerin hiç 

birisini hiç bir zaman durduramamıştır. Bak da görme, dinle de işitme, yola çık da yürüme, 

kime, nasıl denilebilir? Denilse, kim dinler? Bir ülkede sosyal konuların propaganda, 

ajitasyon ve örgüt dışı ilân edilmesi, tabiatın kanunlarına aykırı olunabileceğini sanmaktan 

başka anlam taşıyamaz. 

Ama, yalnız başına propaganda, ajitasyon ve örgüt, hem hiç bir zaman yığınların 

bütününü gereği denli etkileyemez, hem etkilese bile, candan inanmaya, hele canla başla 

davranmaya götüremez. Bütün o düşünce ve davranışlardan sonra ne gerekir? Yığınlara kendi 

dışlarından yansıtılacak işlemlerin, eylemlerin yerine, kendi içlerinden gelme ve sanki 

kendiliklerindenmişçe yaptıkları işlemler, eylemler gerekir. 

2- OLAYLARI, YIĞINLARIN DİŞİNE VURUŞU: 

Yığınlar, bir taktiğin doğruluğunu kendi yaşayışı ve davranışı ile deneyip sınamakla 

kavrar ve benimser. “Cemaat ne derse desin. Hoca bildiğini okur” atasözünde: Cemaat 

YIĞINLAR ise, sözü tersine çevirmek gerekir: Propaganda, ajitasyon, örgüt ne derse desin 



“YIĞIN BİLDİĞİNİ OKUR”. Yığının bildiği ise, tarih boyunca denediğidir, sınadığıdır. 

Cumhuriyet, Türkiye’de 40 yıldır “Laiklik” propaganda, ajitasyon ve örgütlenmesi yapar. 

Köylümüz, Osmanlı Dirlik Düzeni çağında Müslüman kurallarının kendisine bedava toprak 

dağıttığını, atalarının denemesiyle gelenekleştirdiği için, geride, Şeriat yanlı olarak kalmıştır. 

İyi taktik, yalnız doğru taktik değildir: yığınların o doğruluğu sınamalarını da sağlamayı 

ve o açıdan değerlendirmeyi bilen taktiktir. Bu iş, yığınların pratik davranışları dışında, hele 

yığınların dışında hiç başarılamaz. Kürsülerde, salonlarda, meydanlarda, hatta dağda bayırda, 

nutuk atmalara, yığın bıyık altından güler, geçer. Gözüyle görmeli, eliyle tutmalı, dişiyle, 

tırnağıyla sınamalıdır. Onun için: “Bir musibet, bin nasihatten yeğdir” denmiş. 

Tek sözle, strateji gibi taktik de YIĞINLARA MAL EDİLİRSE anlam taşır. 

 



AYRIM III 

Genellikle Askercil ve Sosyal 

Strateji – Taktik 



Genellikle Askercil ve Sosyal Strateji – Taktik 

Aslında “Strateji” ve “Taktik” sözcükleri askerlik zanaatının deyimleridir. 

Tanımlamalarını yapacağız. Askercil Savaş da, Sosyal mücadeleler de hep insancıl çelişki ve 

çatışkılar oldukları için, Sosyal mücadele pratiğinde de Strateji ve Taktik durumları vardır. 

Askercil savaş bin yıllardan beri bir bilim ve zanaat haline geldiğinden, daha iyi bilinen 

askercil savaş terimleriyle, sosyal mücadele gidişlerini zihinlere daha duruca sokmak 

düşünülmüştür. Yeter ki, Askercil savaşla Sosyal mücadelenin kesin ayırtları, hele kimi 

zıtlıkları unutulmasın. 

Ordular Savaşıyla Sınıflar Güreşinin İlişkisi 

Toplumda yalnız askercil ilişkiler ve çatışkılar, yani, sırf Ordular savaşı yoktur. Büyük 

Fransız Devrimi’nden beri, en başta gerçekçi burjuva tarihçileri, Tarihin birSınıflar 

mücadelesi tarihi olduğunu görmüşler ve yazmışlardır. Bilimcil Sosyalizm, o burjuva 

bilimindeki keşfi, daha derin ekonomi nedenlerine bağlanışı ile açıklamış olmaktan başka bir 

şey yapmamıştır. 

Gerçek Tarih biraz daha içyüzü ile ele alınınca, hakikat daha seçikleşiyor. Şurası apaçık 

göze batıyor. Sınıflı Toplumlarda, sırf askercil sayılan çelişki ve çatışkılar, başlı başına, 

bağımsız birer alınyazısı değildirler. Askercil çatışmaları ve çelişmeleri içine alan, daha 

doğrusu belirlendiren şey: sosyal çelişmeler ve çatışmalardır. Esas öz olan çelişki SINIFLAR 

GÜREŞİ (Klassenkampf: Lutte des classes) denilen genel çatışkıdır. 

Ordular savaşı ile Sınıflar güreşi, çok kez, birbiriyle hiç ilgisi bulunmayan şeylermiş 

gibi konur. Böyle koyuşun bir nedeni: Ordular Savaşı ile Sınıflar Güreşi arasında bulunan 

çelişkiler ve zıtlıklardır. Ancak bu zıtlık, bir kuruntu ürünü değil, tarihçil bir gerçekliktir. O 

karakteriyle ne yok sayılabilir, ne saçma diye bir yana itilebilir. 

Askercil Savaşla Sınıflar Güreşinin ilişkisini “inkâr” etmenin ikinci nedeni: Tarihi ve 

Toplumu iyi bilmemek ve anlamamaktan, yahut bilmez ve anlamaz görünmekten ileri gelir. 

Bu da, Ordular Savaşı ile Sınıflar Güreşi denilen iki insancıl gerçeklik arasındaki hem 

ilişkileri, hem çelişkileri, hem aynilikleri, hem gayrilikleri göz önünde tutmamak için bir 

sebep olamaz. 

Medeniyet (Sınıflı Toplum) kuruldu kurulalı Ordular Savaşı, hep ve her yerde: Sınıflar 

Güreşinin ikincil (sekonder) ürünü oldu. Antika Tarihte de, Modern Tarihte de, yakından 

bakılınca, görmezlikten gelinemez ki: her Askercil Savaş, doğrudan doğruya veya dolayısıyla, 

Sivil mücadeleye “VEKÂLET” etmiş ve etmektedir. Belirli Toplum aşamalarında, Sınıflar 

Güreşi, herhangi nedenle, normal bir SOSYAL DEVRİM sağlayamadığı gün, onun yerine 

Ordular Savaşı ya doğrudan doğruya, yahut dolaylı yoldan bir TARİHÇİL DEVRİM yaratma 

çığırını zorlamıştır. 

O yüzden, Askercil savaş kışkırtıcıları, her kanlı savaşı tarihin bir itici gücü olarak 

selâmlarlar. Aslında itici güç askercil savaşın kendisi değil, getiriyorsa, getirmiş olduğu 

Devrim lokomotifidir. Bu iç zembereği göremeyen veya görmek istemeyen, yüzeyde 

oyalanan yahut oyalayan Sosyal Devrim düşmanları, Ordular savaşının her çeşidindeki 

erdemleri saya saya bitiremezler. 



Faşizmin, Emperyalist Savaşı bile, sırf savaş olduğu için, örneğin Millî Kurtuluş Savaşı 

kadar övmesi, bir yiğitlik yücelişi olarak göklere çıkarışı, hep Ordular Savaşı sayesinde 

Sınıflar Güreşini önleyebileceğini, yahut çıkmaza sokabileceğini ummasından ötürüdür. 

Egemen sınıf, elde edebileceği askercil ZAFER mekanizması ile, Sosyal Devrimi yenilgiye 

uğrattığı karşı yana doğru iteleyeceğine inanır. Bunu başarıp başaramadığı ayrı konudur. 

Buna karşılık, Dünyanın her yerinde Sınıflar Güreşinin demokratik gelişiminde iyilik 

görenler, hemen her zaman Savaş düşmanıdırlar. Çünkü, belirli Sosyal Sınıf anlamıyla 

aydınlanmamış bulunan her Askercil Savaş, bir kör dövüşüne dönebilir. Tesadüfen olumlu bir 

sonuca varmış her askercil savaş, Savaş olduğu için değil, ardından Tarihçil veya Sosyal veya 

Politik, Teknik vb. açılardan olumlu bir DEVRİM getirdiği için öyledir. Ordular Savaşı, sık 

sık bir felâket ve âfet haline geliyorsa, bunun sebebi, Toplumda herhangi bir sosyal devrime 

yol açamamış bulunmasıdır. Ordular Savaşının korkunç olumsuzluklarını, Sosyal Devrimden 

başka hiç bir şey önleyemez ve durduramaz. 

Savaşların Bilince Çıkarılması 

Antika Tarihte, Askercil Savaş, Sınıflar Güreşini uzun süre bir Sosyal Devrime 

ulaşmaktan alıkoydu. O yüzden, ikide bir medeniyetin batışı ile başka bir medeniyetin doğuşu 

arasına hep birer TARİHÇİL DEVRİM soktu. Ordular Savaşı önce yaşayan bir medeniyeti 

yıkıyordu. Modern çağda, o zamana dek görülmemiş bir şey oldu: insanlarda SOSYAL SINIF 

BİLİNCİ doğdu. Sınıf Bilinci, bir medeniyetin yıkılması yerine, bir sosyal sınıf 

TAHAKKÜMÜNÜN devrilmesini gerektirdi. 

Ancak her iki çağda da, Askercil Savaşla, Sınıflar Güreşinin zıt ikiz kardeşliği 

değişmedi. Yerine ve zamanına göre önemli ve kadim çağda TARİHÇİL DEVRİM, modern 

çağda SOSYAL DEVRİM biçiminde oldular. Sosyal Devrimciler bu olayları icat etmediler, 

kanunlarınca güttüler. Ve Askercil Savaşları, sırf Devrim getiriyorlar diye, ne Allahlaştırdılar, 

ne de AMAÇ veya ARAÇ gibi kullanmaya kalkıştılar. 

Askercil Savaş, Toplum bunalımlarını kan, ateş, gözyaşı tufanları içinde 

keskinleştirerek çözmeye çalışır. O bakımdan insana yaraşan gerçeklik bilincini rafa kaldırır. 

Neredeyse en ilkel hayvancıl içgüdüleri dirilterek azdırır. Bütün bu ve benzeri aykırılıklarla 

karışıktır diye, Ordular Savaşının objektif ve som sonuçları görmezlikten gelinemez. Askercil 

Savaş, “insanlığın Tarihöncesinde” (Marks) ortalığı kasıp kavuran bir YARIM BİLİNÇLİ, 

uykuda gezen altüstlüktür. 

“Yarım hekim insanı candan, yarım hoca dinden imandan eder” olduğu gibi -sınıflar 

güreşinin bir eki olduğunu kavrayamadığı sürece- yarı-bilinçli olan Ordular Savaşı da, sırf bir 

altüstlük getirdiği için, mutlak ve her zaman DEVRİMCİ yahut olumlu sonuç getirmiş 

sayılamaz. Sivil mücadele gibi, askercil savaşı da hep Toplumun: ekonomik, sosyal yapısı 

determine eder (belirlendirir). O belirleniş ölçüsünde altüstlükler Yarı bilinçli yahut Tüm 

bilinçli olur ve sonuçlarda olumluluk yahut olumsuzluk ağır basar. 

Askercil Savaşların altüstlüklerini yaşayanlar gibi yaşatanlar da: yüzeyde kalmaya 

mahkûm bulundukça, yani sosyal belirleniş gereği yüzeyde kalmaktan kurtulmadıkça kendi 

yaptıklarına kendileri de şaşarlar. Savaşın nedenlerini kendiliklerinden derinleştiremezler. 

Çünkü, önceden çizilmiş bir “alınyazısı” taşıdıklarına inanmışlardır. 



Askercil Savaşı derinleştirip tüm BİLİNCE çıkarmak, sosyal devrimin tüm bilincine 

ulaşmaktır. Psikonevrozlarda (Ruh-sinir rahatsızlıklarında) alt bilince 

“püskürtülmüş”  (röfule)  etkenler bilince çıkarıldı mı, hasta iyileşir. Askercil Savaş, 

insanlığın egemen Toplum eğilimleriyle alt bilincine püskürtülmüş zorlu semptomlardandır, 

hastalık belirtileridir. Savaş hastalığını gidermenin tek yolu: onun sosyal, yani sınıflar 

güreşi açısından nedenlerini aydınlığa, bilince çıkarmaktır. 

Askercil Savaşı, yüzeyde kalmaya mahkûm nedenlerinden kurtararak derinleştirmek, 

böylelikle Bilince çıkarmak: Sosyal Devrim Bilincine ulaşmak olur. 

Askercil ve Sosyal Savaşların 

Olumlu Olumsuz Yanları 

Ordular Savaşı ile Sınıflar Güreşi birbirleriyle “asillik”-“vekillik” ilişkisi içinde 

bulundukları için, aralarında yığınla paralellikler doğar. Ama, o paralellikler, olayların iç 

yaylarını kuran ZITLIKLARI (çelişkileri) yok saymaya elveremez. 

Bir yol, Ordular savaşı da, Sınıflar güreşi de: Objektif ve Somut olaylardırlar. Falan 

veya filan kişinin isteği veya kuruntusu ile olurluk ve olmazlık göstermezler. Şu Padişahın, şu 

Paşanın harp isteyip istememesi hiç bir zaman elinde olmamıştır. Her savaş, en son 

duruşmada, en geniş ölçülü Toplum çelişkilerinin ve ilişkilerinin sonucu ve sentezidir. Savaşı 

en başta güden belki: “Ben istedim, oldu” sanır. Gerçekte isteyişi, elinde olmayan eğilim ve 

eğitiminden doğmuştur. Sınıf güreşi de tıpkı öyledir. 

Sosyal ve Askercil Savaşlar objektif ve somut olaylardır, diye, insan ve iradesini 

yamyassı etmezler. Bu savaşlar FATALİZM putu, KAZA-KADER Tanrısı değildirler. 

İNSAN İŞİ’dirler. İnsan, ne Ordu savaşının, ne Sosyal güreşin kör gücü, otomat makinesi, 

sele kapılmış çöpü değildir. Belirli ekonomik, sosyal, politik şartların kanunlarını bilim ve 

bilinçle kullanarak aktif ve dinamik rol oynayan baş aktördür. 

Askercil ve Sosyal savaşlar hiç metafiziğe ve skolastiğe gelmezler. Gene de onları 

insanoğlu, sınıfına ve durumuna – çıkarına göre ya sırf OLUMSUZ yanlarıyla yerin dibine 

batırıp sadece lanetler; yahut sırf OLUMLU yanlarıyla göklere çıkarıp insanüstü tanrıcıl 

tapınç konusu yapar. Oysa, boş efsaneleştirmeler yersizdir. Askercil savaşın da, Sosyal 

güreşin de hem olumlu, hem olumsuz yanları gerçektir. Her iki olayı bütünü ile 

değerlendirmek gerekir. 

Her iki olay arasında, Toplumun belirli aşamalarında tersine orantılılık göze çarpar. 

SINIFLAR GÜREŞİ: Antika Toplumlarda, doğrudan doğruya vardığı sonuçlar 

bakımından çok OLUMSUZ göründü. Hiçbir gerçek devrim yaratmaksızın koca Medeniyeti 

çürütüyordu. Oysa, dolaylı yoldan kadim sınıf savaşları, en sonra Barbar akınlarını 

çekiyorlardı. Barbar akınları aracılığı ile en son duruşmada eskimiş medeniyeti yıkarak, yeni 

bir Medeniyetin doğuşuna yer hazırladığı için dolaylı yoldan OLUMLU sonuç veriyor 

demekti. 

ORDULAR SAVAŞI: Hiç değilse Medeniyeti yeryüzüne yayabildiği ve başka türlüsü 

yapılamadığı çağlarda, yahut çürümüş bir Medeniyeti yıkış anlarında doğrudan 

doğruya vardığı sonuç OLUMLU göründü. Çünkü dolaysız yoldan yeni bir Medeniyetin 



yıldızlaşmasına, yahut Tarih yolunu tıkayan eski bir Medeniyetin molozlarını ortadan 

kaldırmaya kapı açan TARİHÇİL DEVRİMLER’e yaradı. Tarihçil Devrimin ardından yeni 

bir Medeniyet doğdu. 

Modern çağda Ordular savaşı ile Sınıflar savaşı arasındaki ilişki ve çelişkiler tersine 

döndü. Sınıflar güreşi BİLİNCE kavuştukça Sosyal Devrim biçiminde sonsuz OLUMLU 

hareketlere dolaysızca yol açtı. Askercil savaş, BİLİNÇSİZLİK’ten kaynak aldığı ölçüde, 

amaçlarını tersine çeviren sonsuz OLUMSUZ’luklara yol açtı. Çar’ın 1905 ve 1914 

Savaşlarına girişi, Çarlığı yok eden sonuçları hızlandırdı. Yüzyıl Savaşı vaktiyle Avrupa’da 

Kapitalizmin doğuş ortamını hazırlamıştı. 19’uncu Yüzyıla dek, Askercil savaşlar, son 

kertede hayvanca zorba ve kanlı çözümler dayatırken, zaman zaman en insancıl SOSYAL 

DEVRİMLER’e kapı açtı. 

Böylece, Modern çağda Askercil Savaş, gitgide yerini Sınıflar Güreşine bıraktı. Ordu 

Savaşları olumlaştığı ölçüde, Sınıf Savaşları olumlaştı. 20’nci Yüzyılın EMPERYALİST 

SAVAŞLARI: Kapitalizmin çelişkilerine en ufak bir sürekli çözüm sağlayamadığı ölçüde, 

insanlığa yakışmaz ve sığmaz boşuna yakıcı yıkıcılık biçimine girdi. Hele Atom çağı, 

Askercil savaşı düpedüz hayvanca bir intihar durumuna getirdi. Buna karşılık, her Evren 

EMPERYALİST SAVAŞI sonunda, boyuna genişleyen ve bilinçlenen sınıflar güreşi, en 

insancıl SOSYAL DEVRİMLER (Millî Kurtuluş Savaşları ve Sosyalist Devrimler) geliştirdi. 

Sınıflar Güreşini Yasaklamak Vatana İhanettir 

Yeryüzünde sınıflı toplum doğdu doğalı, Toplumun gelişimi, Sınıflar güreşinin gidişine 

uydu. Batıda Kapitalizmin doğuşu, İngiltere’de “ŞARK MÜSTEBİTLİĞİ” denilen tutumun 

bir türlü tutunamayışı ortamında gerçekleşti. Batı Kapitalizminin ileri gidişinde başlıca 

insancıl yay: Sınıflar Savaşının gerçekliğini, bir türlü püskürtemeyişidir. Antika Doğuda ise, 

tam tersine, batakçı gerilik: sınıflar savaşını sözde inkâr ederken, hep üst sınıflar yararına en 

azgın utanmazlıkla uygulamıştır. 

Zavallı Doğu Toplumlarında herkesin dilinden düşürmediği “ZULÜM” adlı şey, alt 

sınıfların mücadele haklarını YASAKLAMAK”tan başka bir şey değildir. Ezen sömürücü 

sınıflar elinde SINIF SAVAŞI tek yanlı dayanılmaz bir TAHAKKÜM silahıdır. Bu silah, her 

zaman egemen sınıfların Tekelinde çekilmiş yalın kılıç, namlusu halkın alnına dayatılmış 

tüfektir. Sömürenlerce, sömürdüklerine karşı en haksız ve en canavarca SINIF SAVAŞI 

gütmek tahakkümcülerin en vazgeçilmez hakkı sayılmıştır. 

Bu Zulüm, Uzak ve Yakındoğu’da, Toplumun önce gelişim hızını köstekleyip 

ağırlaştırarak durdurmuştur. Sonra, bu durgunluk yüzünden soysuzlaşmış Sosyal yapıyı, tâ 

temellerinden yıka yıka, insanları köleleştirmenin binbir sinsi ve itçil uygulamalarını 

gerçekleştirmiştir. Bir Toplumda, en büyük nüfus kalabalığı olan çalışkan yığınları, her türlü 

savunma hak ve gücünden yoksul bırakmak, sanıldığı gibi, yalnız alt sınıfları ezmekle 

kalmamıştır. 

Üstteki Zalim sınıflar, hazır yiyicilik uğruna zulümden başka hiç bir düşünce ve 

davranış gütmedikleri için, her türlü yaratıcılıktan uzaktırlar. Köle insan ise angarya işinde 

ağzıyla kuş tutsa hiç bir işine yaramayacağını bilmektedir. Toplumun bütün nefes boruları 

tıkanmış, altlı üstlü bütün sınıfları soysuzlaşmıştır. Zalim, mazlum her insan toptan 

ekonomiye, üretime, topluma yabancılaşmıştır, insanlıktan çıkmıştır. Her gün biraz daha 



umutsuzlaşan kapıkulları, dışarıdan Kapitalizm gelir gelmez, Sömürge sürülüğüne 

yatkınlaşmıştır. 

Antika Firavun ve Nemrutlar, yahut onları maymunca Taklit edenler, kimseciklere gık 

dedirtmeden, dirlik düzenlikte çıt çıkarmadıklarını sanmış ve avunmuş olabilirler. Tarih 

ortadadır. Zalimler yalnız “Halka huzur vermemek”le kalmamışlar, kendileri de çoğu bin belâ 

ile “Cihandan” yıkılıp gitmişlerdir. Sınıflar savaşını durduramamışlar: yalnız tek yanlı 

olumsuzluğu ile kanserleştirmişlerdir. Bu kanserleşme, ülkeleri çöle, insanları büsbütün 

köleye çevirmiştir. 

Demek, ülkesini ve milletini lafta değil, işle seven her kişi ve her sınıf ve zümre: biraz 

namuslu ve vicdanlı ise, Sınıflar Savaşını, boş yere yasaklamaktansa, tersine bilince çıkarıp 

kolaylaştırmak zorundadır. Sınıflar savaşını yasaklamak: her zaman, tek yanlı tahakküm 

biçiminde azdırmak olmuştur. Sınıf zıtlıkları kör kuvvet birikimi yaptıkça Toplumun toptan 

batışını getirmiştir. Alt sınıfların Demokratik Sınıf Savaşlarını yokuşa sürmek Kadim 

Toplumu yıkılışa, modern ülkeleri gerilikten sömürgeleşmeye doğru sürüklemiştir. 

Tarihi değiştiremeyiz, yahut yeni baştan işletemeyiz. Ama, çağdaş Toplum insan emeği 

ve bilinci ile yürüyor. Emeğe ve bilince Demokratik insanca kuralları esirgemek, bir milleti 

ve ülkeyi hem geri bırakmak, hem çok daha acı ve kanlı kargaşalıklara ısmarlamaktır. Ne 

denli kara istibdat gelenekli olursa olsun, her ülke modern demokratik Sınıflar Savaşının 

bilimcil anlamına tolerans göstermelidir. O zaman, Marks’ın Kapital Önsöz’ünde belirttiği 

gibi, Sosyal Devrimin “Doğum sancıları daha mülayim” olur. 

Bu bakımdan, bugün, sırf Sosyal Sınıflar savaşını önlemek kastıyla, Askercil Savaşları 

kışkırtmak, bir ülkede vatan hainliği, millet düşmanlığı, dünyada İnsan hainliği, Medeniyet 

düşmanlığıdır. Konu, yani Sınıflar Savaşı bu denli önem kazanınca, onun kurallarını bilmek 

de en az o denli önemli olur. Kuralların aktüel ve en çok dillerde dolaşan diyalektiği, Askercil 

Savaştan alınma Strateji ve Taktik biçimlerinde belirir. O yüzden Klasik Anlamıyla 

özetlediğimiz Strateji ve Taktik konusunda, Askercil ve Sosyal ayrıntıları biraz daha 

işlememiz gerekir. 

Askercil Strateji ve Taktik 

Türkiye’de, Halk örgütlenmesinin kendisinden çok, yönelişi üzerinde niçin durulduğu 

anlaşılamayacak şey değildir. Bir yıldır süren yöneliş tartışmaları biraz durulurken, konu daha 

objektifçe ve somutça ele alınmaya değer. 

Strateji sözcüğü üzerinde çok duruldu, Taktik sözcüğü daha az kullanılmadı. Bu iki 

terimin tanımlamaları ne denli çok yapıldıysa, karşılıklı ilişkileri o denli az ele alındı. Oysa, 

diyalektik prose üzerine yapılan her TANIMLAMA, ister istemez FORMÜLLEŞTİRME’ye 

ve gelişimi bir anlık tek yanlılığı ile dondurmaya varabilir. O zaman, kimi kafalarda Strateji 

ve Taktik terimleri önce ezberciliğe, “Hafızlığa” doğru kayar. Ardından metafizik 

kategorilere “benzetilip” transandantal hakikatler gibi korunmaya başlar. Geri ve kültürsüz 

ülkede yaşamanın verdiği ilkelliğimiz ve Şarklı ruhumuz o terimleri büsbütün “Şeyhlerin 

kendilerinden menkul Kerâmetleri” gibi esrarengizleştirir… Artık, her soluyuşta bir kaç öğün 

tekrarlanan Strateji “Hu!” çekişleriyle dervişlikten başka yapılacak iş kalmayıverir. 

Stratejinin ve Taktiğin en yalın biçimleri Askercil Savaşta bellenir. 



Askerce STRATEJİ nedir? 

Osmanlıcada ona “Sevkülceyş” (Ordunun iletilişi) denir. Yanlış tercüme değildir. Bir 

ülkede Savaşacak örgütlü güçlerin en belli başlılarına Ordu (Arapça: CEYŞ) denir. Ordular: 

Cephede ateş hattına girenler, geride Yedek bekleyenler diye ayrılırlar. Gerek ÖZGÜÇ, gerek 

YEDEK orduları, düşman kuvvetlerine karşı gönderip “Yığınak” yapma işine askerlik 

güzelsanatında STRATEJİ adı verilir. 

Askerlik güzelsanatında Stratejiye büyük önem verilir. Hatta modern büyük 

Genelkurmaylar için, Strateji başarılı oldu mu, yani Orduların Cephede yığınakları doğru 

hesaplı ve tam zamanında başarıldı mı, ZAFER muhakkak sayılır. Ünlü Alman Strateji Von 

Schieffen’e göre iki Ordunun karşı karşıya gelinceye dek ve gelince beliren güçler dengesi, 

Savaşın kaderini kestirir. Ondan ötesi, savaşanların bileceği iştir. Genelkurmayın yapacağı 

çok az şey kalmıştır. 

Askerce TAKTİK nedir? 

Osmanlıcada ona “TABİYE” (savaş eğitimi) denir. Aslı, Grekçe “TAKTİKE” (Yön) 

sözcüğünden gelir. Düşmanla karşılaşmış Orduların, Savaş alanındaki şartlara en uygun 

biçimde ve yordamda tertiplenerek kullanılmalarına TAKTİK adı verilir. 

Taktikte amaç, kesin sonuç alıncaya dek, BOZGUN vermeksizin, yerine göre Saldırı 

(Taarruz), yahut Gerileme (Ricat), yahut Savunma (Müdafaa) yollarını beceri ile 

uygulamaktır. 

Savaşın Askercil veya Sivil olması, savaş olmasını ortadan kaldırmaz. Gene de Askercil 

savaş Stratejisi ile Sivil Savaş stratejisi birbirine karıştırılmamalıdır. Askercil Savaş, Sivil 

Savaşın bir ÖZEL BÖLÜMÜDÜR. Askercil Savaş: daha çok YÜZEYDE kalır ve daha çok 

SİLAHLI biçimde olur. Sosyal Savaş DERİNLİĞİNE inen ve daha çok SİVİL biçimler alır. 

Askercil savaş OTOMATİK denecek kurallarla işler. Sivil Savaş ÇOK KARMAŞALI denge 

altüstlükleri geçirir. Askercil hareket -Paşanın dediği gibi- “ZEKÂ değil İTAAT” ister. Sivil 

hareket, ancak Zekânın ışığında bilinçli disiplin bekler. 

Bununla birlikte, Askercil Savaşta bile “ZEKÂSIZ İTAAT” formülünü, biraz aşırı 

ciddiye alanlar çarçabuk yaşarken taş kesilip “Heykelleşirler”. Ancak, zekâsını itaatine 

kurban edemeyenler, askercil skolastik çemberini yarıp oyuncak edilmekten kurtulur ve yeni 

bir çığır açarlar. 

Mustafa Kemal: Abdülhamit İstibdadının aşıladığı “Körü körüne İTAAT” formülünden, 

daha askerî okulda fırlayıp çıkacak zekâsını kullanmasaydı: Suriye’de, Makedonya’da gizli 

devrimci aksiyona girerdi. Mustafa Kemal, Komprador İttihatçı Hürriyetinin aşıladığı 

“İTAAT”ten, Filistin ve Suriye Cephelerindeki olayların itişiyle kurtularak zekâsını 

kullanmasaydı: Alman Emperyalizminin Von Papen-Falkenheim gibi ajan-komutanları 

önünde bir Paşa-kuklası olur, kalırdı; Mütareke kabinelerinde“İngiliz 

Muhibbi” yahut “Amerikan Mandacısı” bir şanlı mezar taşı gibi unutulur, Anıtkabir’de 

yatamazdı. 

27 Mayıs’ın Devrimci askerleri, mutlak askercil “İtaat”in sirkesini, sarımsağını Anayasa 

bilincine üstün tutsaydılar: Türk Ordusu’nun Horasan Erleri çağından kalma “Tarihçil 

Devrim” gelenek ve göreneklerini ne yaşayabilirler, ne yaşatabilirlerdi. 27 Mayıs’tan sonraki 



gelişimde beliren bütün eksiklikler: askercil “Körü körüne itaat” alışkanlıkları lehine 

zekâlardan bile bile yapılmış fedakârlık telkinlerine dayanır. Türkiye’de üretici güçlerin 

gelişim temposu yalnız “İŞÇİ SINIFI”nın aksiyonu ile hızlanabilirdi. 27 Mayıs, Türkiye’de 

İşçi Sınıfı düşünce ve davranışlarına ilk defa tolerans göstermekle, Ağalarla Şirketlerin 27 

Mayıs’tan bekledikleri “itaat” uğruna “Zekâ”larının daha aşırıca zincirlenemediğini 

ispatlamıştır. 

Zamanımızın en askercil kaynaklı aksiyonları bile bu denli sosyal karakterli bilim ve 

bilinç istemektedir. Bu bilim ve bilinç, Strateji ve Taktiğin: SAVAŞ-CEPHE-GÜÇLER-

PLAN gibi dört başlı bütün alanlarında ayrı ayrı önem taşır. 

Savaş – Cephe Sosyal Zıtlıkları 

Askercil strateji ve taktiğin uygulandığı SAVAŞ: herkesin gözü kapalı olsa bile 

gördüğü ve bildiği, kanlı bıçaklı açık seçik ordular boğuşudur. Sınıflar güreşi: hiç kimsenin 

“Gözünü dört açmadıkça” asla göremeyeceği, görse bile kolayca kavrayamayacağı kara 

yığınlar hareketidir. Toplum düzeni açısından askercil savaşın yalnız kendisi açık seçiktir: 

nedenleri gizli kalır. Sınıflar savaşının nedenleri oportada bulunduğu zaman bile kendisi her 

gözün göremeyeceği kadar çok yanlı ve karmaşalı olur. 

Askercil Savaşta CEPHE: “kör körüne, parmağın gözüne” denecek biçimde bellidir. 

Ordular arasındaki sınırı, bir taraf dalga geçse, karşı taraf ateş ederek ölüm tehdidi ile ona bu 

cephe farkını hatırlatır. O belli yere savaşacak insanlar, şeyler, düşünceler “Yığınak” yapılır. 

Yığıldı mı, o cepheyi top sökmez veya ancak “top söker”. 

Karşılıklı güçler, Cepheyi, olağanüstü bir titizlikle damgalarlar. Her iki taraf, başka 

üniformalar, bayraklar, istihkâmlarla, akla geldik ve gelmedik sayısız işaretler kullanarak 

kendisini karşısındakinden “Kesince ayırt” etmek için var gücünü harcar. İki Ordu, tâ 

uzaklardan birbirine parmağını uzatıp gösterir: “Düşman!” Ne rahattır böyle bir cephede 

savaşmak. 

Karşıt orduların birbirlerine karşı yaptıkları sözde “Savaş hileleri”, çocuk oyuncağından 

daha uydurma ve yüzeyde kurnazlıklardır, çoğu. Bir “Askercil sır” bile, iki tarafın da azıcık 

dikkatle bakar bakmaz seçiverdiği saklambaç oyunlarına benzer. 

Sivil savaş öyle mi? 

“Cephe” mahşer yerinden kargaşalıdır. Çünkü, egemen sınıflar, binlerce yıldan beri 

sınanmış “savaş hileleri” ile, bütün kartları her an birbirine katmakta usta tilkidirler. Alt 

sınıflar arasına sokulan fitler, yapılan baskınlar akla, hayale sığmayacak kertede çok ve 

çeşitlidir. O yüzden, en bir arada bulunmaları gereken, etle tırnak olmuş insan kümeleri, 

şeyler ve düşünceler darmadağınık bulunur. 

Niçin? 

Çünkü, Tarihte her üstün sınıf korkunç denecek bir azınlıktadır. Onu bildiği için, en 

meşru gösterişli kanunlarının bile, alt sınıflar yararına işlememesi uğrunda akla gelmedik 

“stratejemler” (harp hileleri) bulup buluşturmuştur. Hukuk davası mı? Herkes açabilir: yeter 

ki o içinde Temyiz başkanlarının bile yönelemeyeceği binbir kanun ve milyonla madde, usul 

vb. yollarda ve başka yollarda en usta ve (en ateş pahası) avukatı doyurabilsin ve içinden 



çıkılmaz mahkeme ve bilirkişi, bilmezkişi, işini bilmezlikten gelmez kişi ve daha nice kişi vb. 

masraflarını, harçlarını, ödeme gücünü kendinde bulsun. Yani en basit hakkı almak için, haklı 

olmak değil, az buz paralı olmak dahi değil, Karun olmak gerekir. Ceza davası üzerine artık 

hiç konuşmayalım. Yalnız Vatandaşın dava açma yetkisi bulunmayışı ve ceza davalarını, 

ancak Bakanlık (İktidar Partisi) emrindeki savcının açabileceğini düşünmek ve biraz 

derinleştirmek yeter. 

“Demokrasi” adına kelleler uçurulan düzenlerde bile en haykırıcı hak arama yolları 

böylesine yalnız Parababalarına, nüfuz kodamanlarına açık kalınca, geri kalan üst sınıf 

eylemlerinin nerelere dek dayandıklarını kestirmek güç olmasa gerektir. Kanunlar bile 

işleyemez duruma getirilmiş bir toplumda, “Legal” (resmî-kanunî) ve “alenî” (açık, seçik) 

olduğu Anayasalara yazılmış Devletin, hemen bütün gerçek vurucu güçleri “GİZLİ” çalışır ve 

işlerler. “Esrâr’ı Devlet” [Devlet Sırrı] denildi mi, bütün akan sular, “Yeraltına” geçer. 

Hepsinin “adları” açıktır: Gizli Polis, Gizli Emniyet, Gizli Casus, Gizli Dernek, Gizli Kulüp, 

kapılarında “içeriye girmek yasaktır!” yazılı daireler, yapılar, alanlar, açıklanamaz 

“Buluşmalar”, Toplantılar, Oturumlar, “Örtülü ödenekler”, maskeli formüller, iki yüzlü 

“Haberler” bütün ilişkilere egemendir. Bütün o gizli kapaklı dünyanın topuna birden, üzerine 

“Devlet Sırları” adıyla anılan “Meşruiyet” perdesi indirilir. 

İyi mi, kötü mü? Gerekli mi, gereksiz mi? Bunu aramayalım. Olanlar böyle oluyor. O 

nedenle, Sosyal “CEPHE” de her olay: “Büsbütün karanlıkların en karanlığında, her şey daha 

karanlık” olur. Karanlıkta kör dövüşü oynanır. “Bu gidiş, iyi gidiştir” denir. Sivil insancıklar, 

“Ol mâhîler ki, derya içredir, deryayı bilmezler”. Ne adam oğlunun sivil yaşantısı, sosyal 

düşünceleri, ne sosyal şeyler birbirlerinden ayırt edilemezler. Hiçbir Sosyal varlık, ne 

kendisini, ne karşısındakini açıkça anlayıp, ona göre davranamaz. 

Bu şartlar altında, birbirlerine en karşıt olan güçler, iç içe, karmakarışık, hatta kaynaşık 

görünebilirler. Her günkü örneklerini kim saymakla bitirebilir? Yerine göre 8-10-12 liraya 

sattığı balığı, fakir balıkçıdan, belediyesi, balıkhane, vergi ve her şeyi yüklenerek 3 veya 4 

liraya satın alan İstanbul’un iki balık kralı boğazlara, denizlere egemendirler. İktidara da 

egemen olmak için ne yapar? İliklerine dek soyduğu fakir balıkçıların en uçarılarına bir gece 

ikişer şişe şarap içirir. Meyhaneden yalın ayak başı kabak fırlayan gömleksiz züğürt balıkçı, 

koltuğunun altına kıstırılmış elli santim uzunluğundaki saldırmasını çekip ortalığa dalar: 

“Hââyt! AP’ye karşı çıkan her kim ise, Ortanın Solunun da, Bölükbaşı’sının da, Paşasının da 

anasını, avradını ha!” diye haykırır. Fikir Kulübünü taşlar. Taksim’de, Toplum Polisinin 

bombası ve copu altında Müslümanı bıçaklar. Paşa dahi “Aşırı”lığı bıçaklanan, coplanan, 

karakolda işkenceye, Cezaevinde hapse uğratılan “Sol”a karşı, o saldırmalı “Oy davarlarını” 

kazanma sevdası ile, başına taş attıran Bayar’la çoban aşkı sahneleri tertipler. 

Gel de CEPHE’yi ayır. Bu ortamda en karşıt güçler, şeyler ve düşünceler bir türlü 

yığınaklaşıp CEPHELEŞEMEZLER. En umut verici yaklaşmalar ve birleşmeler, en 

beklenmedik anda ve en umulmadık biçimlerde torpillenir. Her güç ve her girişkenlik çil 

yavrusuna döner. En “Bilim” ve “BİLİNÇ”inden yanına sokulunmaz “sosyal” düşünce ve 

davranışçılar, “Ayağıma gelirse, tenezzül eder, kendisine sıkı bir sosyalizm dersi veririm!” 

gibilerden, Sosyalist Tanrının yeryüzündeki biricik Elçisi çalımı ile, anarşinin domuzunu, 

Disiplinin boğası diye satmaya kalkışır. Egemen Sınıfların yaptıkları kargaşalık tezeği üstüne, 

tüy diker. 

Savaş-Cephenin Teknik ve Kültür Çelişkileri 



Bütün Anarşi, en çok “Anarşizme yer vermeyeceğiz!” çığlığını atan egemen sınıfının 

örgütlediği curcunadır. Bunu yapmaya mecburdurlar. “CEPHE” sözcüğü daha söylenirken 

bilinir ki, tek yanlı bir nesne değildir o. Her Cephe, en azından ikinci bir başka Cephenin 

karşıtıdır. Her karşıt Cephenin amacı karşısındakinin cephe kuramaması, kurmuşsa, doğru 

Strateji ve Taktik tutturamamasıdır. Bu amacı gerçekleştirmek, karşı Cepheyi bozguna 

uğratmak ve savaşı kazanmak demektir. Her Askercil Savaş Cephesi, karşı cephenin 

kuruluşunu, Stratejisini, Taktiğini baltalamak için bütün hilelere başvurur. Ancak Sosyal 

Sınıflar güreşi, Askercil Savaştakiyle kıyaslanamayacak kertede çok ve yaman tuzaklarla 

doludur. 

Bu farkın bir başlıca nedeni de Askercil Savaşla Sivil Savaş arasındaki teknik yapı 

başkalığına dayanır. Askercil Cepheler DAHA KURULURKEN: iki taraf da, az çok EŞİT ve 

bir araya gelemez biçimde BAĞIMSIZ zıt güçlüdürler veya hiç değilse öyle sayılırlar. 

Savaşın sonu gelmedikçe, iki zıt Ordudan ne biri, ne ötekisi ne alttır, ne üsttür. “İlân” edilen 

sırf Savaştır. Belli olan Cephelerdir. Sonunda kimin ALTA gideceği, kimin ÜSTE çıkacağı, 

Cephelerdeki Savaşa bağlıdır. İki tarafın önceden atıp tutmalarına bakılmaz. Ak koyun, kara 

koyun: Savaş oyunundan sonra belli olacaktır. 

Sosyal Güreşte Cepheler daha KURULMADAN: iki taraf EŞİTSİZLİĞİN ve 

BAĞIMLILIĞIN daniskası içindedirler. Taraflardan biri en mutlak anlamıyla EGEMEN-ÜST 

sosyal sınıftır, ötekisi YENİK-ALT sosyal sınıftır. Bu tartışılmaz en ilkel hakikattir. O 

nedenle, Egemen-üst durumda olanların bütün çabaları statüko’nun korunması uğruna 

harcanır. Arada, bir türlü “İLÂN EDİLEMEZ” olan tek şey, her gün her saat yapılan sınıflar 

savaşıdır. Bir türlü açıklanmaması, belirlendirilmemesi egemence istenen tek şey: 

CEPHELER’dir. Kimse, ne olacağını önceden kestiremez. Savaşın sonunda durum, bir 

altüstlüğe veya değişikliğe gidebilir de, gidemez de. Egemen akım, hiç bir değişiklik 

olmaması uğruna elinden geleni arkasına koymaz. En ak koyunu karaya boyar. 

Sosyal sınıflar savaşında, üsttekilerin iki cephe kurulmaması için harcadıkları çabalarla 

bütün Medeniyet Tarihi dolup taşmış bulunuyor. Bütün insafsız sömürülerle insanları iki 

düşman kampa ayırmış olan kurtlar, her zaman kuzu postuna bürünürler ve “suret’i haktan” 

görünürler. Her insanın Adem ile Havva’dan doğduğu öğretisi altında, hemen “Beş parmak 

bir mi ki, kardeşler bir olsun!” ihtarı pusu kurar. Sanki kardeşlerin kaşı, gözü, boyu bosu 

meseleymiş gibi, sosyal eşitsizliği kanserleştirenler, göz göre göre soyup soğana 

çevirdiklerine, kimi bayağı, kimi bilimcil hep aynı mavalı okurlar: 

“Hepimiz bir güneşin altında çamaşır kurutmuyor muyuz? Öyleyse, can kardeşi, kan 

kardeşi eşitleriz. Sakın ola birbirimizin, kafasını kıralım, ama hatırına toz kondurmayalım. 

Yoksa, maâzallah, güneş Batıdan doğar, katır doğurur, Deccal çıkar, Dünya batar. Ey 

züğürtler zibidiler, uymayın Şeytana: Tanrı sizi züğürt yaratmış. Zengin ne yapsın.” 

İşin en korkunç yanı, bu son dediklerinin doğru oluşudur. Teker teker, her Üst Sosyal 

Sınıf kişisi, kendi durumundan niçin sorumlu olsun? “Allah” yahut “Toplum” onu öyle 

“YARATMIŞTIR”. Züğürt kişi, milyonerden doğsaydı, Egemen eğitim ve öğretimle 

büyüseydi, başka türlü mü davranabilirdi?.. vb. vb… Yani, kör kuvvetlere bağlanmış sosyal 

determinizm bile, alt sınıfların aleyhine kanıt kapıları açar. 

Egemen felsefeler ve ideolojiler yetmedi mi, iş bitmez: başlar. Anayasa “Düşünce ve 

davranış hürriyeti” sağlanmıştır. Ancak “Kanun dairesinde”. Kanunun “dairesi”, iki balık 

Kralının iki bardak şarabını içer içmez “Fikir” evlerini, gösteri sokak ve alanlarını basan 



saldırmalı züğürt balıkçının “KUTSAL OY”u ile sandıktan çıkmış Büyük Millet Meclisi 

dairesinden çıkar. Çıktığı gibi kalsa hak rahmeti say. Davalar, Polisler, Komandolar ayrı ayrı 

insanların eğitimlerine, eğilimlerine, bükülümlerine, itilimlerine, güdülmelerine göre 

yorumlanırlar. “Cümlesinin rivâyetleri muhtelif, amma, maksudu bir”: Cephe ayırtlarını ve 

işaretlerini birbirine “KESİNCE KARIŞTIRMAK”… Bu uğurda, varı yok etmek, yoku var 

etmek! 

Egemen sınıfların hem “sorumlu” olmadıkları, hem sonuna dek “savundukları” Sosyal 

Sınıf ayırtlarının varoluşları “suç” değil: Sınıflar elbet var olacaklardır. Sınıfların var 

olduğunu, bir karşılıklı CEPHE yarattığını görmek, hele göstermek “SUÇTUR”. Egemen sınıf 

ayak takımına çaktırmadan sömürü ve baskısını yürütmek zorundadır. Oyunbozanlık 

edemezsin. Oyunu konuşmak bile: “Dost” kardeşler arasına “FİT” sokmaktır. Cinayettir, 

alçaklıktır, ihanettir. Daha neler değildir ki… Sosyal Savaş Cephelerini görenlere öyle çok 

sövülür, gösterenler öyle çok dövülür ki, oportadaki sınıflar savaşını anlamaya kimsede; can, 

takat bırakılmaz. Bütün sınır taşları yerlerinden oynatılır. İşaretler, ikide bir oradan, buraya 

kaldırılarak: yollar orman edilir, bağlar bozkıra çevrilir. Sosyal BİLİNÇ denilen şey, esrar 

kumkumasına döner. Onu benimseyenler çarmıha gerilir. Hele bütün bunların hep kılına 

dokunulamaz Demokrasi ve Hürriyet adına yapılmasına ne buyurulur? 

Sosyal Strateji ve Taktiğin Diyalektiği 

Askercil Savaştan öylesine bambaşka olan Sınıflar Güreşi için kurulacak Strateji ve 

Taktik planı nasıl kurulabilir? Başlıca iki araştırma ile: 

l- KARŞI CEPHEDE, 

2- KENDİ CEPHESİNDE gerçekten var olan sosyal güçlerin bütün ilişki ve 

çelişkilerini göz önünde tutmak ilk iştir. 

Karşı Cephe iyi bilinmelidir. Çünkü, cephe demek, birbirinin her türlü planını bilme ve 

bozma düzenine girmek demektir. Bu düzen, karşıt güçler kadar, kendi güçlerini de 

kavramayı ister. 

Kendini ve karşısındakini bilmek: kitaptan çıkmakla olur. Gerçek bir Strateji ve Taktik 

planı, üç beş satırda özetlenebilir. Ama, o özet için: çok uzun, çok çetin, çok sabırlı, hatta 

hepsinden çok kahredici çabaları göze almak gerekir. Bu çabalar içine, doktrini alfabesinden 

yüce cebirine dek inceleme kadar, pratik aksiyon sınamaları da girer. Devrim aksiyonunun, 

kapitalist toplumlarda: Askerî Lisesi, Harbiyesi, Harp Akademisi gibi hazır okulları yoktur. 

Okul, hayattır. Hayatta Sosyal Savaşların momentlerini iyi değerlendirmek için şu iki yoldan 

başkası olağan değildir: 

1- Kendinden önceki kuşaklar boyu harcanmış emekleri (atlamak veya bilmezlikten 

gelmek değil), tam eleştiri yoluyla SENTEZLEŞTİRMEK; 

2- Kendi kuşağı boyunca uzun ömür ve çok sabırla katlanılacak (hemen yanılmaz Papa 

usta kesilmeden önce), dayanıklı ve tutarlı ÇIRAKLIK geçirmek. 

Tekrar edelim: “Şâir’i mâderzâd” gibi, “anadan doğma stratej ve taktisyen” yoktur. Bu 

alanda Ajitasyon ve Propaganda: insan gücünü çete harbinden ordulaşmaya götürecek 

örgütlenmeyi temel bilmelidir. O zaman da, iki uçtan sakınmalıdır: 



1- Toplum ilişkilerinde değişiklik olmadıkça Strateji ve Taktik değişikliklerine 

kalkışmak, güvensizliğe kapı açar; 

2- Toplum değişikliklerini gözetmeksizin “Nass’ı Katı” [Mânâsı açık olan, Kur'an 

âyetlerinden delil olarak gösterilen âyet.] çalımlı, yanlış “Buyruklu-Teori”ler, Strateji ve 

Taktik skolastiğine kaçar. 

Diyalektik Strateji ve Taktiğin özü “SINIF İKTİDARI”, biçimi “NET BÜTÜNLÜK” 

olur. 

ÖZ BAKIMINDAN: Sosyal Devrimler -Fransız Tarihçisi Michelet’nin belirttiği gibi- 

hep kendisini unutturarak, hiç beklenmedik an’da patlak verir. Bundan insanları suçlamak, 

yağmuru mahkemeye vermek kadar saçmadır. Dünyanın hiçbir Abdülhamit’i 1908 

Devrimlerini önleyemedi. İktidarlar, haber aldıkları 27 Mayıs’ı durduramadılar. Suç nerede, 

kimde? 

Bu şartlara göre, insan iradesi ve çabası için tek yol kalıyor: ağır basacak problemi 

vaktinde kavrayıp, davranmaktır. Devrim momenti bir an olduğu için KARAR ve İKTİDAR 

anıdır. Ve İktidara gelmek kolay, İktidarda kalmak güçtür. Devrim için Devrim olmaz. Bu 

açıdan her ülkenin kendi ORİJİNAL SINIF ilişkileri ve çelişkileri, yeterince aydınlanmadı mı, 

her şey askıda kalır. Yoksa, Dünya Strateji ve Taktiğinde en usta eller, hiç bir kehanete yer 

vermeyecek zenginlikler bırakmıştır, diye formüller yatak, döşek edilemez. 

BİÇİM BAKIMINDAN: Modern Toplumların gelişimi Antika Toplumundaki gibi 

kopuntulu değildir. Örneğin, Çarlık rejiminde 1905 Devrimi, 1917’nin yalnız Şubat-Mart 

aylarının “Demokratik Devrim” aşamasını değil, Ekim-Kasım aylarının “Sosyalist 

Devrim” aşamasını da dupduruca, netçe koydu. Nitekim, birinci Sosyal Devrim aşaması ile 

ikincisinin aralığı altı ay sürmedi. Çin’de o aşamalar hissedilemez bir gelişimle birbirinden 

çıktı. 

Onun için, Sosyal Devrimin bir tek aşaması, ötekilerinden soyutça ayrılamaz. Hepsi 

birbirini TÜMLEYECEK biçimde konulur. Yoksa, anlamak istemeyen içli dışlı demagoglar, 

çatlak arayıp, yarık açmak vesilesi bulurlar. Konu somut netliğini ve tümlüğünü yitirir. 

Sosyal Devrim 

Bilimcil Sosyalizm, bundan 110 yıl önce “SOSYAL DEVRİM” olayını şöyle özetledi: 

“Toplumun maddecil üretici güçleri, gelişimlerinin belirli bir basamağında (Stufe), daha 

önce var olan, o güne dek içlerinde kımıldadıkları üretim ilişkileriyle, yahut o ilişkilerin 

hukukçul deyiminden başka bir şey olmayan Mülkiyet ilişkileriyle çelişkiye düşerler. Bu 

ilişkiler, üretici güçlerin gelişim biçimleri iken, onları zincire vururlar. Böylece bir Sosyal 

Devrim çağı ortaya çıkar. Ekonomi Temelçizisinin (Grundlinie) değişmesiyle birlikte o 

yaman Üstyapının tümü daha yavaşça, yahut daha çabucak altüst olur.” (Karl Marks, Zur 

Kritik der Politischen Oekonomie, Önsöz.) 

Demek, “Mülkiyetin el değiştirmesi”, yahut “Daha geri bir üretim tarzından, daha ileri 

bir üretim tarzına geçiş” gibi Devrim tanımlamaları az çok yüzeyde kalır. Toplum olayı 

olarak Devrim deyince iki şeyin çelişmesi ortada bulunur: 



1- ÜRETİCİ GÜÇLER, 

2- ÜRETİM (Mülkiyet) İLİŞKİLERİ. 

ÜRETİCİ GÜÇLER, Marks-Engels’e göre 4 başlıdır: 

1. Coğrafya, 

2. Teknik, 

3. Tarih, 

4. İnsan… 

İlk ikisine CANSIZ yahut MADDECİL üretici güçler diyebiliriz. Son ikisine CANLI 

yahut İNSANCIL üretici güçler diyebiliriz. 

Cansız-Maddecil üretici güçlerden TEKNİK: aktif’tir. COĞRAFYA: pasif’tir. Bir 

ülkenin ekonomik coğrafyası az çok Tekniğin gelişimi ile işlenir. Teknik gelişmezse, 

coğrafyanın değerlendirilmesi olamaz… Canlı-İnsancıl üretici güçlerden TARİH: pasif’tir; 

İNSAN: aktif’tir. Bir ülkenin Tarihçil gelenek ve görenekleri, ancak İnsanlarının Kollektif 

aksiyon’larıyla işlenir. İnsanların Kollektif aksiyonları geliştikçe, Tarihin ekonomik ve sosyal 

önem taşıyan gelenek ve görenekleri değerlendirilir. 

Böylece, Toplum gelişiminde BAŞ AKTİF rolü oynayan üretici güçler: Teknik ile İnsan 

olur. Coğrafya ile Tarih üretici güçleri az çok verili bulunurlar. Bir ülkenin Coğrafyası ne ise 

odur, bir Ulusun Gelenek ve Görenekleri ne ise odur. Coğrafya Tabiattan, Gelenek Görenek 

Tarihten geldikleri gibidirler. O üretici güçleri Teknik ile İnsan işleyip değerlendirecektir. Bu 

bakımdan Coğrafya ile Tarih üretici güçleri, matematiğin “Sabit” değerlerine benzetilebilirler. 

İnsanın Kollektif aksiyonu ile Tekniği değişken aktifler olarak rol oynarlar. 

Onun için, Sosyal Devrimde Teknik ile Kollektif aksiyonun göz önünde tutulması, 

pratik yöneliş bakımından çoğu yeterli görünebilir. Sosyal gelişimin MADDESİ Teknik, 

RUHU Kollektif aksiyon ile özetlenebilir. Ancak, bu gerçeklik, Coğrafya ve Tarih üretici 

güçlerinin gerçekliğini hiç saymaya götürmemelidir. Yeryüzünde başka başka ÜLKE ve 

ULUS’ların Sosyal hareketlerindeki başkalıklar: Coğrafya ve Tarih üretici güçlerinin 

derinliklerde ne denli önemle rol oynadıklarına belge olur. 

ÜRETİM İLİŞKİLERİ (Mülkiyet Münasebetleri): adları üstünde, üretici güçlere kılıflık 

eden, az çok statik BİÇİM’lerdir. Biçimin öze, özün biçime karşılıklı etki ve tepkileri 

unutulamaz. Ancak, Üretim ilişkileri, boyuna gelişen Üretici Güçlere uyarak değişirken bile 

sürtüşmeler az olmaz. Tarihte Üretim İlişkilerinin üretici güçleri engellemeleri ne denli aşırı 

olursa, yani: Mülkiyet ilişkileri Tekniği ve insanların Kollektif aksiyonlarını ne denli çok 

önlemeye çalışırsa, Sosyal Devrim o denli çabuk ve yaman olur. Faşizmin başına gelen budur. 

Zorbalık, yırtıcı kuşun ömrü gibi kısa olur. Akıllı Emperyalistlerin faşizmden ise, 

DEMOKRASİ’yi önermeleri bundandır. 

Bu nedenlerle, Sosyal gelişim iki Konakta olur: 

1. Evrim aşaması, 



2. Devrim aşaması… 

Sınıflı bir Toplumda EVRİM AŞAMASI uzun sürer. Bir Sosyal Sınıf iktidarı: verili 

üretim ilişkileri çerçevesinde, uzlaşmazlıkları uzlaştırıp biriktirir. Birikim, son haddine geldi 

mi, üretim ilişkilerinin çerçevesi çatlar. Oldukça kısa süren DEVRİM AŞAMASI başlar. Bu 

altüstlükler sırasında İKTİDAR: bir Sosyal Sınıf elinden başka Sosyal sınıf eline geçer. Asıl 

SOSYAL DEVRİM, Politik Devrimle tamamlanmış olur. 

Bu kural, şu veya bu insanın dileğinden çıkmamıştır. Modern Tarihin, en az beş yüz 

yıllık serüvenleri incelenerek bulunmuştur. Bilimce, bu görüş tartışılabilir: ama suçlanamaz. 

Meğer ki, Demokrasi yalan olsun ve Faşizm güdülsün. 

Demokratik Devrim – Sosyalist Devrim 

Sosyal Devrim nerede ve ne zaman görülür? 

Marks, onu da 110 yıl önce şöyle düsturlaştırdı: 

“Bir Sosyal biçimleniş, gelişmelerine bol bol yettiği üretici güçler gelişmedikçe hiçbir 

vakit alta gitmez ve daha yüksek yeni üretim ilişkilerinin maddecil varoluş şartları eski 

Toplumun kendi kucağında yumurtalanmış bulunmadıkça, o yeni ilişkiler hiçbir vakit 

eskilerinin yerini alamaz.” (K. Marks, age) 

Demek, Sosyal Devrimin yeri ve zamanı genel olarak iki şarta bağlıdır: 

1- Eski üretim ilişkilerinin mülkiyet biçimleri, gelişkin üretici güçlere DAR gelmiş 

olmalıdır. Ama bu yetmez. 

2- Üretici güçlere bol bol yetecek yeni üretim ilişkileri, yeni mülkiyet biçimleri, eski 

Toplumda doğmuş bulunmalıdır Modern çağda, kapitalizm her alanda kollektif mülkiyet 

kaçınılmazlıklarını (örneğin Devletçiliği) kendisi yaratmasaydı, Sosyalizm doğamazdı. 

Böylece, Sosyal Devrim denildi mi, akla gelen şey: Toplumun içinde bir biçim ile öteki 

biçim arasında, hem KOPUŞMA’nın, hem de BAĞLANTI’nın oluşudur. Bu diyalektik 

Kopuşmalı Bağlantı: Sosyalizmin,  Kapitalizmden dünyaya gelmesi olur. Günlük konulara 

göre: Modern Kapitalizm olmayan yerde Modern Sosyalizm kurulamaz, formülü ortaya çıkar. 

Modern Kapitalizmin doğması: DEMOKRATİK DEVRİM ile olur. Demokratik Devrim 

olmayan yerde, Sosyalist Devrim olamaz, hatta düşünülemez bile. Çünkü: “Doğrucası, 

insanlık, ancak çözümleyebileceği görevleri önüne koyar.” (K. Marks, age) 

Burada Sosyal Devrim açısından gerekli “YER”i ve “ZAMAN”ı kim, nasıl 

belirlendirecek? Düşünce ile davranışında “DİYALEKTİK MADDECİLİĞİ” kullananlar, 

kullanmayı bildikleri ölçüde Sosyal Devrimin yerini ve zamanını belirtecekler. Yoksa, 

Marks’ın o Devrim formülünü ve prensiplerini medrese kafası ile ezberlemek, soyutça 

tekrarlamak, saçmalamaya varabilir. Prensipleri çok iyi bilen nice ünlü “MARKSİST”lerin 

başlarına çok geldi. 

Düz mantıkla, yalınkat metotla işleyen (Skolastik ve Metafizik metotlu) düşünürlere 

bakılınca: Marksizm gereği, Sosyalist Devrim, Demokratik Devrimin ardından, burjuvaziye 

yol açarak yürüyecektir. Burjuva Demokratik Devriminin ayak izleri: 19’uncu Yüzyıl 



boyunca, yalnız “İLERİ” denilen “BATI” adlı Kapitalist ülkelerde Sosyal Devrim boyutları 

kazandı. Öyleyse SOSYALİST DEVRİM: ister istemez “İLKİN” ve “HAKKIYLA” ancak 

İleri-Batı ülkelerinde görülebilirdi. Yoksa, Millî Demokratik Devrimin 

“TAMAMLANMADIĞI” bir yerde ve zamanda Sosyalist Devrime kalkışmak, avantürdür, 

yenilgidir, saçmadır vb. 

“İKİNCİ ENTERNASYONAL KOCAKARILARI”nın: “Demokratik Devrim 

tamamlanmaksızın: Sosyalist Devrime girilemez” kanıları çok parlak ve doktrine uygun 

görünüyordu. Gelin görün ki olanlar öyle olmadı. “İleri-Batı” ülkeleri, bugün hâlâ kapitalizm 

gidişinden kıl kadar ötelere kopuşmamak için, Yeryüzünü kanlı Mahşer yerine çevirmek 

gücünü ve hakkını kendilerinde buluyorlar ve hatta “Demokrasi”, “Hürriyet” gibi laflarla 

gerine gerine savunabiliyorlar. Az, yahut çok “GERİ”, “GELİŞMEMİŞ”, “DOĞULU” ve 

hatta: “ASYALI, AFRİKALI, LATİN AMERİKALI” damgalarını yemiş ülkelerde ise, ard 

arda Sosyal Devrimler, Sosyalist Devrimler patlak verdi, veriyor, durmaksızın vereceğe de 

benziyor. 

Bizim beğenti veya tiksintimize kalmamış. İleri-Batı denilen ülkelerde sokaklarda bile 

sosyalizm akıyor: ama Sosyalist Devrim yok. Batılılarda Sosyal Devrim: Derebeyliği yıkıp, 

Demokratik Devrimi tamamlayıp gerçekleştireli hani oldu. Aradan yüzlerce yıl geçti: onlar 

Sosyalizme geçemediler. Buna karşılık Geri-Doğu ülkeleri, yüzlerce yıl geriden içine 

girdikleri Modern Sosyal Devrimler çağında, Demokratik Devrimlerini daha yapar yapmaz: 

Hemen ardından SOSYALİST Devrimlerini de başardılar. 

Elbet Sovyetler Devrimi bu gidişi dayattı. Ama, Rusya’nın kendisi de ne gelişkin, ne 

Batılı ülke değildi. Lenin’in deyimiyle “ASYALILIK” damgasını taşıyordu. Stalin’in 

deyimiyle yarıemperyalist, yarısömürge bir altı kaval üstü şişhane geri, müstebit Toplumdu. 

Amerikalı John Reed’in dediği gibi, “Dünyayı Sarsan On Gün”içinde Tarihin çarkını 

değiştirdi. 

Burjuva veya Küçükburjuva düz mantığı ile bu bir “TERSLİK” değil miydi? 

Terslikti. 

Ancak, bu terslik “GERÇEKLİK” olmadı mı? 

Oldu. Hele 50 yıllık gelişmeden sonra, tartışılması bile gülünç düşen bir gerçeklik oldu. 

Şimdi olanları inkâra gidemeyen Devrim dostu veya Devrim düşmanı olsun herkes 

yalnız şunu araştırabilir: Nasıl oldu da Sosyalizm, ileri ülkeler dururken, Gerilerde patlak 

verdi? Yoksa Marksizm yanıldı mı? 

Yanılmak şöyle dursun, Marksizm’in en açık ispatlayıcısı bu olaydır. 

1- Dünya, Amerikan Cumhurbaşkanı adaylarının bile parola haline getirdikleri kertede 

“BİR TEK DÜNYA” olmuştur. Orada, ilerisi, gerisi değil, her ülkenin üretici güçlere 

çıkardığı engeller ölçüsünde yarattığı dengesizlik başrolü oynamaktadır. İleri kapitalist 

ülkeler, biraz da Dünya soygunları sayesinde edindikleri maddecil dayanakları 

sayesinde “Sosyalizmi sokaklara dökecek” kadar “HÜR” bırakmakla maksatlarına eriyorlar. 

O sayede, ekonomi bakımından Üretici Güçlere karşı engel olan üretim ilişkileri (en başta 



kutsal mülkiyet ilişkileri) boyuna az çok değişikliğe uğratılabilir. Bu değişiklik ölçüsünde, 

yığınlar oyalanabilir. 

2- Geri ülkelerde iş tam bunun tersi olur. Geri kapitalizm, sadakaya muhtaçlığından, 

vatanını yabancılara satarken, bu hıyanetini ve cinayetini örtbas edebilmenin yolunu, geri 

kafalılığı ve antika üretim ilişkilerini son kerteye dek savunmakta bulur. Mukaddesatçı veya 

“Nurcu” vb. gerici tutuculuklar, sözde ilerici ve sosyalistleri yıldırmaya çalışırken, ülkenin 

kalkınmasını ve yeterince gelişmesini sağlayacak Üretici Güçleri engeller. Bu engelleri 

arttırdıkça, tapayı atar. 

Demek şeylerin kendiliğinden oluşları ile, geri ülkenin egemen sınıfları sömürü ve 

baskılarını arttırdıkları ölçüde, bindikleri dalı keserler. Geri kalmak, dar kafalı polis Devletini 

getirdiği ölçüde, ülkenin üretici ve devrimci güçlerini engelliyorum sandığı ölçüde diyalektik 

tecelli ileri ülkelerden çok, geri ülkelerde sosyal Devrimleri dayatır. Marksizm’in genel 

kuralı, böylece bir kez daha doğruluğunu belirtmiş bulunur. 

Dünyada: Üç Devrim – Üç Sınıf 

Sosyal Devrim için doğru olan: “Kendi omuzlarımız üstündeki kafamızla düşünme” 

prensibi, Devrim Stratejisi ve Taktiği için büsbütün geçerli ve aşırıca gereklidir. Şu veya 

bu kalıp yoktur. Her ülkenin, genel Dünya şartları ortasında kendi orijinal Sosyal sınıf 

ilişkileri ve çelişkileri vardır. 

Dünya ölçüsünde genel Sosyal gidiş, daha 20’nci Yüzyıla girilmeden bütün açıklığı ve 

duruluğu ile belirmişti. Toplum, inanılmaz bir kalıp değiştirmek durumuna girmişti. Daha 

19’uncu Yüzyılda Kapitalizmin alınyazısı, kendi eşitsiz ve dengesiz gelişim kanunlarıyla 

çizilmişti. Yeryüzü bir makastan çıkmış, düpedüz bir toplum bütünlüğü göstermiyordu. 

Ülkelerin İngiltere ve Fransa dışındaki büyük çoğunluğu, az veya çok kapitalist üretim 

yordamına giriştikleri halde, henüz hiçbirisi modern Sosyal Devrimlerini bütünüyle 

gerçekleştirememişti. 19’uncu Yüzyıl ortasına gelinir gelinmez, her gelişen ülkenin kapısını 

Sosyal Devrim kırarca çalmaya başladı. 

Bu Modern Sosyal Devrim ne ve nasıl olabilirdi? 

Hemen bütün Kara Avrupa en azgın gericilikte Müstebit Derebeyi Otokrasileri altında 

eziliyordu. Bu eziliş, temelde modern üretici güçleri engelliyordu. Ama, üretici güçlerin 

beyinleri ve canları yoktu. Daha doğrusu Üretici Güçlerin ellerini, ayaklarını kımıldatan 

canları ve beyinleri küme küme insanlar: Sosyal Sınıflardı. Bilimcil Sosyalizm, o Sosyal 

Devrim atmosferi içinde hangi Sosyal Güçlerin ve çelişkilerinin kımıldandığına baktı. Ona 

göre, çağın genel Strateji ve Taktik kurallarını özetledi. 

Karl Marks, Müstebit Derebeyi Saltanatlarına karşı savaşan 3 başlıca SOSYAL GÜÇ ile 

onların genel eğilimlerini saydı: 

1- LİBERAL Büyük Burjuvazi: ANAYASACI (Meşrutiyetçi) Hükümdarlık istiyordu. 

2- RADİKAL (Köktenci) Küçükburjuvazi: DEMOKRATİK CUMHURİYET istiyordu. 

3- DEVRİMCİ İşçi Sınıfı (Proletarya): SOSYALİZM istiyordu. 



Artık şeylerin adları konulmuştu. Lâkırdı karambolüne yer yoktu. LİBERALİZM 

denince bunun KALIN BURJUVAZİ olduğu; RADİKALİZM denince, 

bununKÜÇÜKBURJUVAZİ olduğu, kendiliğinden anlaşılıyordu. 19’uncu Yüzyıl boyu 

SOSYALİZM denince o eğilimin, İşçi Sınıfının gelişim kertesine göre,PROLETARYA’dan 

kaynak aldığı su götürmez bir olaydı. Bütün bu eğilimler ve akımlar, sonraları, iyice 

karıştırılmak üzere, yani halkın beynini karıştırmak üzere, birçok renkte sis perdeleri altında 

nüanslaştırılacaklardı. Ne var ki, artık Terminoloji oyunu tutmayacaktı. Çünkü her Terimin 

ardında yatan, yahut saklanmak isteyen Sosyal güç gün ışığına çıkmıştı. Mesele, somut 

uygulamalarda ayıklığı ve Diyalektik mantığı elden bırakmamakta toplanıyordu. 

Marks’tan daha uzun ömürlü olan Engels, Dünyanın şurasında, burasında geçen Sosyal 

Devrim olaylarını daha som biçimleriyle yakalayıp özetlemekten geri kalmadı. Bilimcil 

Sosyalizm uyumuyordu. Hiçbir olayı ne görmezlikten geliyor, ne atlıyordu. 1894 yılı, 

Sicilya’da çıkan aç köylülerin kargaşalığı üzerine Engels, hiç yanıltıya yer bırakmamak ve 

ütopyaya düşmemek için: 

“İTALYA’DA önümüze çıkan Devrim; bir Küçükburjuva DEMOKRATİK DEVRİMİ 

olacaktır” dedi. Bu söz arasında söylenivermiş gibi gelen kesin ve kısa açıklamalar, Marks ve 

Engels çapında iki dev düşünücünün ömür boyu aralıksız kahredici çabalarla yaptıkları ve 

ancak on, on beş cildini yayımlayabildikleri derinaraştırmaların kıyasıya basitleştirilmiş 

sonuçlarıydı. O sonuçların formüllerine temel olan dağlar gibi olay yığınları ve bilim 

yapısı göz önüne getirilmedikçe ve enikonuişlenmedikçe, dünyada ve bir ülkede “durum 

muhasebesi” yapılamazdı. 

Evrensel Savaş – Evrensel Devrim – Rusya 

O zamanki Avrupa’da ve Dünyada en ağır basan müstebit Derebeyi Saltanatı Çarlık 

Rusya’sı idi. İtalya’dan çok daha geri ve “ASYALI” bir ülke olan Rusya’da, Devrim 

açısından Tarihçil gelişim nasıl olabilirdi? 

Başlıca konu gelip o soruya verilecek karşılığa dayanmıştı. Bütün Stratejiler ve 

Taktikler oradan çıkacaktı. Onun için, Marks, ömrünün sonunda Rusça öğrenip, Rus 

Toplumunu kendi orijinal kaynaklarından incelemeye dek atıldıydı. O bakımdan, ne Sosyalist 

Devrim, ne onun Marksizm’le ilişkisi en ufak tesadüfe bağlanamaz. En büyük Tarihçil ve 

Sosyal Determinizm gereğidir. 

Gerek Marks, gerekse Engels, 19’uncu Yüzyıl sonlarına doğru her şeyden önce 

Kapitalizmin EVRENSEL BUNALIMLARI konağına girmek üzere bulunduğunu sezdiler. 

Bunalım, yalnız ekonomik, yalnız politik, yalnız sosyal olmakla kalamazdı. Bütün Sosyal 

Sınıflı Toplumlarda olduğu gibi, kapitalizmde de her türlü Ekonomik-Sosyal-Politik 

bunalımların tek kesin çözümü Askercil bunalımlar yoluyla olur. Bunlar ünlü adıyla Harpler, 

Savaşlardır. Savaşın Sosyal Devrimle ilişki ve çelişkisini ise, hiç kimse, Bilimcil Sosyalizm 

dozunda kavrayamamıştır. 

Marks, o zamanlar Almanya’daki dostu Dr. Kugelmann’a şöyle yazıyordu: 

“Bütün diplomatça yapmacıklara rağmen, yeni bir Savaş, ‘un peu plus tôt un peu plus 

tard’ (biraz daha erken, biraz daha geç olsun) kaçınılmaz şeydir; ve bu Savaş bitmeden önce 

şiddetli halk hareketlerine gitmek güç olacaktır. Yahut, hiç değilse bu hareketler yercil (lokal: 

mevziî) ve önemsiz kalacaklardır.” (K. Marks, Kugelmann’a Mektuplar, 8 Mayıs 1874) 



Böylece, Bilimcil Sosyalizm hem 1914-1918 Birinci Emperyalist Evren Savaşı’nı tam 

40 yıl önceden görüp haber veriyor, hem o Savaşın getireceği Sosyal Devrimleri belirtiyordu. 

Epey çok unutulan hakikat bir yol daha ortadaydı: Devrimlerle Savaşlar birbirlerini 

doğururlardı. Kapitalizm, onulmaz sinsi (kronik) bunalımlarını, iç çelişkilerinin zehirli 

meyvelerini, keskin DIŞ BUNALIM demek olan SAVAŞLARLA son kertesine getirdiği 

gün: “ŞİDDETLİ VE EVRENSEL ÖNEMDE” Sosyal Hareketlere ve Devrimlere kendi eliyle 

yollar açacaktı. Elifi elifine öyle olmadı mı? 

Uzakdoğu’dan Yakındoğu’ya dek, nerede az çok bir SAVAŞ patladıysa, orada az 

çok DEVRİMLER patlak verdi. Ama bütün o savaşlar LOKAL kaldıkça bu DEVRİMLER de 

lokallikten öteye geçemedi. En sonunda birikimin tüm ağırlığı ile BİRİNCİ EMPERYALİST 

EVREN SAVAŞI gürledi, “VE BU SAVAŞ BİTMEDEN ÖNCE ŞİDDETLİ HALK 

HAREKETLERİ” Tufan gibi dünyayı sardı ve BİRİNCİ EVRENSEL SOSYAL 

DEVRİM dünyanın altıda birinde kesinlikle üstün geldi. Çin’de, İran’da, Türkiye’de yercil 

Savaşçıkların kışkırttığı yercil Devrimcik’lerin atladığı konak bu oldu. 

Dünya Diyalektiğinin bir en büyük tecellisi daha oldu. Onu da Marks-Engels Yüzyıl 

önceden gördüler ve gösterdiler. Yeryüzünün bir ufak bölgeciği olarak Batı Avrupa, Sosyal 

Devrim açısından, artık “Ununu eleyip eleği duvara asmış” durumdaydı. Bütün haşmetine 

rağmen Eski Avrupa Batısı yerine iki YENİ Evren doğuyordu: Doğuda RUSYA, Batıda 

Birleşik AMERİKA… Bu iki uca kayan Kapitalizmin gelişimi, CİHAN SAVAŞLARI 

kılığındaki BUNALIM’larına girdiği gün, nereye varacaktı? Problem bu idi. Ve kendiliğinden 

ortaya çıkıyordu. 

Engels, o her zamanki kanatlı gerçekçiliği ve eşi bulunmaz alçak gönüllülüğü ile 

problemi ele aldı. Olacakları, bir mektubunda inanılmaz açıklıkla ve doğrulukla önceden 

gördü ve gösterdi: Devrimin ağırlık merkezi Batı Avrupa’dan DOĞU’ya doğru hızla 

kayıyordu. Marks’ın haber verdiği Birinci Emperyalist Evren Savaşı eli kulağında geliyordu. 

Bu Savaş patladığı gün (Engels’in deyimiyle) “Gaçina’da (Rus Çarının özel yuvası bulunan 

semtte) tutsak olan Çar” dayanamayıp tekerlenecekti. Devrim en büyük Halk 

zaferiyle sonuçlanacaktı… 

Evet, Bilimcil Sosyalizm, Devrimin ne zaman, nerede ve nasıl geleceğine dek 

söyleyebilmenin diyalektik metodunu elinde tutuyordu. Ortada kehanet yok, her bilim gibi, 

gerçek sosyal bilimin de kullandığı kanunlara uygun ÖNCEDEN GÖRÜŞ vardı. Yeter ki bu 

görüşü, benimsemek iddiasında bulunanlar, yani “MARKSİSTLER” kavrayabilsinler. Ancak 

buradaki “KAVRAYIŞ” sırf tek kişi “DEHASI” anlamına gelmez. Kişinin, 

kavrayabileceği ortamda bulunması gerek. Bu ortam: Artık Batı Avrupa değildi: Rusya idi. 

Ve bunca kalantor Batılı “MARKSİST ÜSTAD”lar dururken, gerilerin gerisi Çarlar ülkesinde 

öyle bir sahici MARKSİST çıkmakta gecikmedi. 

Diyalektiği, sofizm tekerlemeciliğinden ayırarak kıyasıya kullanmayı bilen bu insan, 3 

yıl sonra kopacak 1905 Devriminin ve 13 yıl sonra gürleyecek 1917 Devriminin yanılmaz 

aksiyon adamı olarak, daha 1902 yılı, Çarlığın alınyazısıyla ülkenin nereye gideceğini bütün 

bocalayanlara şöyle haykırdı: 

“Şimdi, Tarih bizim önümüze öyle dolaysız görevler koyuyor ki, bu görevler, başka 

herhangi bir ülke Proletaryasının olmuş, olacak bütün DOLAYSIZ görevlerinden ÇOK 

DAHA DEVRİMCİ’dir. Bu görevlerin gerçekleştirilmesi, yalnız Avrupa gericiliğinin değil, 

fakat (şimdi artık söyleyebiliriz) Asya gericiliğinin de istihkâmını yıkmak görevlerini 



gerçekleştirmek, Rusya İşçi Sınıfını Uluslararası Avrupa İşçi Sınıfının öncüsü durumuna 

getirdi. Biz kendimiz de, aynı kertede eşsiz örneksiz keskinliklere ulaşmış enerjili bir 

hareketten bin kat daha geniş ve daha derin bir hareketi canlandırmayı düşünürken, haklı 

olarak, bizden önce gelmiş geçmiş atalarımızca, yani 1870 yılı devrimcilerince o zaman 

yararlıklar gösterilerek tutulan o şerefli mevkie geçeceğimizi hesaba katıyoruz.” (Lenin, Ne 

Yapmalı, 1902, c. V, s. 138) 

Ve dediği, Marksizmin dediği, yüzde yüzden aşırı gerçekleşme ile yerine geldi. Ancak, 

o derin köklü teorik ve orijinal araştırma ve çaba üzerine kurulu Strateji ve Taktik, lafebeliği 

olmaktan çıkarak, Devrim Güçlerine YÖN verdi.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Üçüncü Kitap 

Devrim Zorlaması Demokratik Zortlama



Giriş 

Biz Kime Benzeriz? 

Devrim zorlamasına ve Demokratik Devrim zortlamamıza bir girişçik gerek. 

 

1- Başkalarından Ders alınır mı? 

Geri bir ülkenin devrimci düşünürü olan Karl Marks, 25 Temmuz 1867 günü, Das 

Kapital’in Birinci Önsöz’ünde, yampiri Almanlara şöyle demişti: 

“Bir Millet ötekilerinden ders almalıdır ve alabilir.” (age, s. 7)  

“Endüstrice daha gelişkin ülke, daha az gelişkin olana onun kendi gelecekteki 

tasvirini göstermekten başka bir şey yapmaz.” (age, s. 6) 

Türkiye denli dünyanın (Modern Kapitalizmin) en aşağı basamağına itilerek boğuntuya 

getirilmiş bir ülkesinde bilim: gündelik hotzotçu görülmedik ukalâlıklar yerine, “öteki 

gelişkin”lerin geçmişlerinden çok ders alabilir ve almalıdır. 

 

2- Türkiye’nin “Napolyon” ve Krallığı-İmparatorluğu 

Türkiye 1970 yılında, Batı’nın 1851 yıllarını güçbelâ sürüklüyor. Türkiye’nin yapısı 

Çarlığın sosyal yapısıdır, politikası Fransa’nınkine uyar. 

Birinci Emperyalist Evren Savaşı: Türkiye’yi Enverland (Enver ülkesi) yapan 

Napolyon Savaşları yerine geçmiştir. Fransa’nın Napolyon Bonaparte avortonu
8
, Türkiye’de 

Enver Paşa Panturanizm-Panislâmizm avantüriyeliği(9) oldu. 

Verilen ad’lara değil, şey’lere bakalım. Savaş sonu (1815’te de, 1917’de de) aynı oldu: 

Galip Devletler için tek kaygı, Sosyal Devrimi (1815’te Burjuva Demokratik Devrimini; 

1917’de Proletarya Sosyalist Devrimini) her ne pahasına olursa olsun boğmaktır... 

Onun için Türkiye’de 1923 Cumhuriyet’i ister istemez Fransa’da Restorasyon 

(Krallığın yeniden kurulması) denilen şey olmuştur. Padişah’ın yerine Paşa geçmiştir. O 

kadar. Saltanat’ın adına Cumhuriyet denmiştir: Toplumun egemen yapısı ve politikası; elifi 

elifine 1815-1851 Fransa’sında (36 yıl) ne idiyse, 1917-1970 Türkiyesinde (53 yıl) tıpkı odur. 

 

                                                 

8
 Avorton: 1- düşük; 2- iyi olmamış, ham; 3- biçimsiz cüce, eciş bücüş. 

9
 Avantüriye: Maceracı, dalavereci. 



3- 1830-1850 “KARMA”sı: 1960 Ötesi 

27 Mayıs 1960 Devrimi’miz, Fransa’nın 1830 Devrimi’dir. Kemal Paşa (1919-38), 

Fransa’nın 18’inci Louis’sidir (1814-1824). İsmet Paşa (1939-45) Fransa’nın 10’uncu 

Charles’idir. (1923-1950) 27 yıllık Tekparti çağımız, Fransa’nın 16 yıllık (1814-1830) 

Restorasyon çağıdır. Bütün siyasi ve sosyal-ekonomik olaylar gibi, kahramanlar bile 

karşılaştırılabilirler. Ayrıntılarla kafa çatlatmayalım. 

Ancak Türkiye’nin II. Cumhuriyeti (1960) ile Fransa’nın II. Cumhuriyeti (1848) 

arasında -gerek zamanla uğratılan Burjuva soysuzlaştırılmaları, gerek ister istemez ortaya 

çıkan Proletarya Sosyalizmi açılarından- konumuza değgin paralellikler ilginçtir. Türkiye’yi, 

Fransa’nın 1848 Devrimi eli kulağında bekliyor. Ama, Türkiye’nin politika ortamı 1850-51 

havasını çalıyor. 

27 Mayıs’ın MBK’si, Fransa’da 24 Şubat 1848 Geçici Hükümet’i oldu. 27 Mayıs’ın 

Kurucu Meclis’i, Fransa’da Mayıs 1848 Assemblé Nationale Constituante’ının tâ 

kendisidir. Ondan sonra gelen Frenk Assemblé Legislative’i (Yasama Meclisi), bizim 

otomatik kanunlar makinesi TBMM gibi işlemişti. Gürsel Paşa çabuk öldürüldüğü için, 

Fransızların seçimle iktidara gelen Louis-Napoleone Bonaparte’lığı: 1950’de Bayar-

Menderes ikilisine, 1961’den sonra Gümüşpala-Demirel ikilisine düştü. Fransa’nın 

Temmuz Monarşisi denilen krallık çağı, Türkiye’nin DP-AP çağı oldu. 

 

4- Gerçekliğimiz: Gericilik Ortamımız 

27 Mayıs sonrası AP Türkiyesini: hem 1830, hem 1848 Devrimleri sonrası Fransasına 

benzer ve benzemez yanlarıyla uzun boylu karşılaştırmanın yeri burası değil. 

 

 1830 Devrimi sonrası Fransası’nda 27 Mayıs 1960 sonrası Türkiyesi’nde 

Parti Kutupları Sosyalist-Katolik İşçi-Dinci Faşist 

Aydın 

Kaynaşmaları 

Banquet (Politik Şölen)’ler Gösteri-Seminerler 

Gerici Baskı 

Örgütleri  

Gard Mobil Komando-Toplum Polisi 

Dış Politikada 

Teslim Dur 

İngiliz Filosunun “Ziyaret Hakkı” Amerikan Üsleri ve 6. Filo’nun “Ziyaret Provokasyonları” 

 1848 Sonrası Fransası’nda Türkiye’de Devam 

 -Napolyon Bonaparte Dramı yerine, Louis-

Napolyon Komedyası 

-Tek Parti Trajedisi ve DP Dramı yerine, AP 

Curcunası (fars’ı) 

 -“Para dinastisi” (hükümdarlığı) yerine 

“Köylü dinastisi” 

-Para dinastisi ile yan yana yalnız Köylü demagojisi 

 -“Muazzam bürokrasi yapma kast” + 

Din + Ordu hayranlığı 

-Devletçi’liğimiz + Dinci’liğimiz  + Orducu’luğumuz. 

 

1850 karşıdevrimi ile Fransa, tam “Tarlacıklı Köylü” özlemini taşıdı. 



“Fransa, ancak otoritesiz bir kişinin istibdadı altına yeniden düşmek üzere bir 

sınıfın istibdadından yakasını sıyırmışa benziyor. Ayrışıklık öylesine çözülmüş 

görülüyor ki, sınıflar, aynı kertede iktidarsız ve aynı kertede dilsizce tüfeğin namlusu 

önünde diz çökmüş bulunuyor.” (K. Marks, Louis Bonaparte’ın 18 Brümeri, s. 309) 

Türkiye’de C. Gürsel Paşa çabuk öldürüldü. Karşıdevrim, Finans-Kapital ve Tefeci-

Bezirgân sınıf’larını dilli tahakküme ulaştırdı. Fark bu. 

1850 Fransa’sında: 

“Her şey: bütün resmî kurumlar, Senato Devlet Şûrası, Yasama Heyetleri, 

Lejyondonör (Şeref Alayı Nişanı), Askercil madalyalar, çamaşırhaneler, Bayındırlık 

işleri, Şimendiferler, askersiz Genel Kurmay, Gardnasyonal [Ulusal Muhafız], Orleans 

dinastisinin [hanedanının] müsadere edilen malları satın alım nesnesi oldu. Her şey: 

Ordu veya Devlet makinesi içindeki en ufak mevkii satın alma aracı oldu.” (K. Marks, 

agy, s. 329) 

“Saray, Bakanlıklar, yüksek idare mevkileri ve ordu: bir yığın acayip kişilerce 

kaplandı ki, bunların en iyisi için, nereden çıktığı bilinmiyor, denilebilir. Kötü ünlü, 

çapula susamış bir gürültücü bohem (gününü gün eden) takımı, alacalı bulacalı 

üniformalar giydikçe Soulouque
10

 (vahşi kralı)nın mûteberânına [itibarlılarına-yüksek 

mevkililerine] dönüyorlar. Bu üst tabakayı daha iyi tasvir edebilmek için, ona ahlâk 

dersi verenin Veron-Crevel ve düşünür olanın Garnier de Cassagnac olduğunu göz 

önüne getirmek yeter.” (K. Marks, agy, s. 330) 

Bu anlatılanlar içinden her Türkiye’nin Türkü bir ayıklama yapabilir. Yalnız 

tanımayanlara: Veron-Crevel için Diyanet İşleri Başkan ve Yardımcılarını, de Cassagnac için 

Aydın Yalçın yahut Feyzioğlu ve benzeri profesörleri salık vermek olağandır. 

Napolyon rolünü oynayamayan “Siyasi Lider”lerin yaptıklarını ise, 118 yıl önce Marks 

şöyle anlatmış bulunmuyor mu: 

“Her gün bir minyatür Hükümet Darbesi (İ. İnönü: “Her gün bir 31 Mart” demişti. 

- Hikmet Kıvılcımlı) (…) burjuva ekonomisini altüst ediyor. 1848 Devrimi için (1923 ve 

27 Mayıs Devrimleri için anlaşıla. - H. K.), dokunulmaz görünen her şeye dokunuyor. 

Birilerini kaderine katlanmış, ötekilerini Devrim bağnazı haline çeviriyor. Düzen 

(Nizam) adına Anarşi yaratıyorken, aynı zamanda bütün Devlet makinesini başındaki 

azizlik hotozundan yoksun ederek, Devlet kutsallığının ırzına geçiyor, Devleti 

iğrençleştirip gülünçleştiriyor.” (K. Marks, agy, s. 330-331) 

Marks, sonra gerçekleşen bir öngörü ile, “Louis Napolyon’un 18 Brümeri” kitabını şu 

son sözle bitirmişti: 

                                                 

10
 Soulouque: Haiti Zenci Cumhuriyeti’nin başkanı. Napolyon’u taklit ederek, 1850’de 

kendini Haiti İmparatoru ilan ettirdi. Çevresini zenci mareşal ve generallerden kurulu bir 

genelkurmayla kuşattı. Sarayını Fransız modeline göre düzene koydu. Halk, Louis 

Bonaparte’a “Fransız Soulouque” adını takarak, bu benzerliği ince bir şekilde alaya alıyordu. 



“Ama, İmparatorluk Mantosu Louis-Bonaparte’ın omuzlarına giydirildiği gün, 

Napolyon’un tunç heykeli Vendôme sütunu yukarısından aşağıya tekerlenecektir.” (K. 

Marks , agy, s. 331) 

Bizim Dincil Bonazarta’lar sonrasını bile beklemeye dayanamıyorlar. Gerçi henüz 

Taksim’i “Kanlı Meydan”a çevirmekle kalıp, Ankara’daki Zafer heykeline dokunamıyorlar; 

ama, her Allahın gecesi tunçtan veya mermerden, yahut alçıdan bir “Atatürk Heykeli”nin 

bütününü veya başını, hiç değilse burnunu kırmakta kusur etmiyorlar. Kimi, daha ağza 

alınmaz şeyler de ediyorlar. 

 

5- Karaavrupa Devriminden Kaçanlar 

Tarihçil Objektif ortamımız bu olunca, Sübjektif ortamımıza az geçebiliriz. 

19’uncu Yüzyıl başlarken, Politika ve Ekonomiye egemen olan burjuvazi, Büyük 

Sanayi tırpanı ile son Derebeylik kalıntılarını temizlemek için İşçi Sınıfını yan güç gibi 

kışkırtıyordu. En ileri kapitalist ülkesi İngiltere’de “Çağımızın ilk İşçi Partisi” (Engels) olan 

Şartizm, gerice Fransa’da 1830 Devrimi patladı. Napolyon avantüriyesinin burjuva çapulunu 

götürdüğü hemen bütün Karaavrupa ülkelerini 1848 Devrimleri havai fişek tutuşması gibi 

sardı, geçti. 

O zaman bütün o 1848 altüstlüklerinin kılıç artığı devrimciler İngiltere’de toplaştılar. 

Çünkü, güçlü İngiliz Burjuvazisi, İşçi dileklerine az çok kanuncul haklar tanıdığı için, 

Şartizmi küllendirmişti. Karaavrupasından sığınmış göçmen devrimciler Şartizm’in konuğu 

olmuşlardı. 1851 yılı, o ateşli kalabalık içinde kellesini yitirmeyen tek vücutlu 2 insan var: 

Marks-Engels... Bunlar Tarihçil Maddecilik Metodunu bulmuşlar. 1848 Devrimine ışık 

tutan: “Komünist Manifesto”su ile Sosyal Devrimin ulu anıt kanununu koymuşlar. Ama, 

Devrimin, hiç değilse o an için, geçtiğini görüyorlar. Proletarya Devrimi için Bilimcil 

Sosyalizmi derinlemesine işlemeye girişmişler. 

Bütün öteki yetmiş yedi buçuk milletin Devrimci döküntüleri, Marks-Engels’e devrim 

haini gibi yan bakıyorlar. Hepsi de, (tıpkı Türkiye’nin içeride-dışarıda göçmenleşmiş keskin 

Sosyalistleri gibi): “Büyük Adam”, “Dâhi Devrimci”, “Sosyalizmin Mesihi” rollerine 

çıkmışlar. Bugün değilse yarın, dünyada değilse falan ülkede, her biri en ulu Devrimi elense 

edip, cihan pehlivanı Tanrı-Lider olacak!.. Pek bizim politika palyaçoları ve sosyalizm şıhları 

gibi de “Kerametleri kendilerinden menkul” değiller: 1848 kasırgalarıyla bayağı yücelerde 

şişirilmişler, İtalyan Giuseppe Mazzini: ömür boyu gizli faaliyetten kırılmış; 48 Devriminde 

Roma Triumvirat (Üç Buyurucu)’sundan biri... Alexandre Auguste Ledru-Rollin: 48 Devrim 

Hükümetindendir. Fransa’ya Tek dereceli seçimi getirmiştir... Jean Joseph Louis Blanc: 48 

Devrim Hükümetindendir. “Emeğin örgütlenmesi” ile, dünyaya: “Herkesin hür 

yardımlaşması ve kardeşçil ortaklaşması yolundan herkesin maddecil mânâcıl durum 

düzelmesi”    teorisini atmıştır... Artık ötekileri hiç sormayın. 

 

6- Bozgunda Zafer Havası Çalanlar 



Öylesine ki, ateşleri küllenik Şartistler bile, o “Büyük Adamlar”ın Londra’ya 

taşıdıkları pozlarında ısınmayı marifet sayıyorlar. Bir yanda Marks-Engels’in düşüncelerine 

göz kırparken, ötede, hiç haber vermeksizin, o “Büyük Devrimci”lere miting üstüne 

mitingler düzüp, şölenler pohpohluyorlar. Bir karga derneği ki, sorma gitsin. 

Marks-Engels ne yapsınlar? 1849 Ağustosu Marks Paris’ten sürülmüş; Engels Bade 

isyanında yenilince Cenevre’den Londra’ya gelmiş: Güzün buluşur buluşmaz, merkezi 

Londra’da olmak üzere, Henri Bauer, Charles Pfänder, August Willich ile “Komünist Lig”i 

kurdulardı. Ne çare ki, yama küçük delik büyük: sığıngan Almanlara iş ve yardım bulma 

yetersizlikleri, çekişmeleri arttırdı. Neue Rheinische Zeitung, Politisch Ökonomische 

Revue, 1850 başından Nisan’ına dek ancak 4 fasikül çıkabildi. Demek gitmedi. 

Karşılarında yalnız L. Bucher gibi Liberaller yok, asıl Radikal Demokratlar ile 

Küçükburjuva Sosyalistleri ve Conrad Schramm, Ernest Dronke, Wilhelm Pieper gibi 

uçkun ahbaplar baş belâlarıdırlar. Hele çıkarcıklarından cayamayan tiyatral pozlu lirik hatip 

Kinkel: Rastatt askerî mahkemesindeki saçma edebiyatını üstelik yayımlayınca, Marks-

Engels susamadılar. “Aşırı-Devrimci” Kinkel’in kılına dokunuldu diye, “Kahraman asker” 

Willich curcunayı patlattı. “Wahre: Hakikî” Sosyalist, efendime söyleyeyim, onlardı. 

Pomeranyalı filozof Arnold Ruge, “ardında hayalî alaylar” varmışça, “Kudretli Adam” 

gösterisinde. Ledru-Rollin, Louis Blanc ile “Avrupa Demokratik Merkez Komitesi” 

kurmuş, ikide bir yangınlı Bildiriler savurup, ortalığı şaşkına çeviriyorlar. 

“Amaçlarına ulaşmak için buradaki zavallı bir Straubinger’i (kirpileşmiş: keskin 

Devrimci) bildirinin elli nüshasını Fransa’ya götürmekle görevlendirmişler (herifçioğlu 

bu acıklı hikâyeyi dün Pfänder’e anlatmış). Bulonya’ya varmazdan az önce kirpicil, 49 

tanesini denize atıyor. Pasaportsuz olduğu için Bulonya’ya sokulmayıp, geri Londra’ya 

çevriliyor. Orada: “Boston’a gitmek üzere bulunduğunu” hikâye ediyor.” (Marks’tan 

Engels’e Mektup, 2 Aralık 1850) 

Engels, bu devrimci şarlatanlıklar önünde şaşıra kalıyor: 

“1848’den beri olup biten utandırıcı olaylardan sonra, şu anda “crapaud” (kara 

kurbağa yumurcak) Fransızlardan başlarsak, bütün milletleri ayırt eden yetişkin zihniyet 

önünde, “Taç ve tahtları yutmakla tehdit eden halk denizinin kabarmasından” söz 

etmek, doğrusu sıkılmazlığı çok uzağa itmek oluyor.” (Engels’ten Marks’a, 17 Aralık 

1850) 

 

7- Marks-Engels’i sıkan şeyler 

Kişi olarak rahatsızlıklar artıyor. Marks, takım taklavatı satıp, rehine yatırmakla 

sürünüyor. “Toz konspiratörü” dediği oğulcuğu, gözü önünde oynarken yoksulluktan düşüp 

ölüyor. Kendi bitmeyecek hastalığı tepmiştir. Tam o sıra ahbap Seiler’in yaptığına bakın: 

“(Seiler) 10 sterlin borçlu bulunduğu ev sahibine kendisini tam zamanında kapı 

dışarı ettiriyor; borcuna karşılık da, 18 peni (l peni l sterlinin 240’ta biri) edecek möblesi 

ile benden ödünç almış bulunduğu iki üç kitabı bırakıyor. Adam sahiden, gelirinden 

taşkın masraflarını Amerikanca gidermekte yüksek derece becerikli hani.” (Marks’tan 

Engels’e, 2 Aralık 1850) 



Ve Seiler’in borcu kapatılıyor. Yalnız madde tırtıklamasıyla kalsalar. İnsana çalışacak 

vakit de komuyorlar. Marks, yalnız mecbur oldukça resmî toplantılara gidiyor. 

“Bu baylar ha bire Derneğin can sıkıcı olup olmadığı meselesini tartışa 

durduklarından, tabii kendi söylediklerinin tadını çıkartmak zahmetini kendilerine 

bırakıyorum. Bana gelince, seyrekleşiyorum. İkimiz de epey denedik; insan boyuna 

semtlerine uğradıkça bu adamların saygısından düşüyor. Zaten artık kabak tadı verdi, 

zamanımı elden geldiğince daha yararlıca kullanmak istiyorum.” (agy) 

Aynı tartışma için tartışma bıkkınlığı Engels’te de artıyor: 

“Tartışma büsbütün beklediğim gibi olmadı. İki taraf da küçük savaş hileleri, 

Londra’nın nice tatsızlıklarından bizi teselli eden birçok skandallı havadisler.” 

(Engels’ten Marks’a, 8 Ocak 1851) 

Komiteler “Alângle” komedya: 

“Burada lokal bir Şartist örgüt kurmuş bulunuyoruz. Demokratik biçimler 

çerçevesinde şu İngilizler, biz dürüst ve çekingen Almanlardan çok daha az aldırış 

ediyorlar. 13 kişi idik. Hemen oracıkta bulunan 13 kişiyle 13 kişilik bir komite seçmeye 

karar verildi. Bunun üzerine herkes hazır bulunan üyelerden birisini teklif etti. Ben, 

tabiî hiçbir şey yapmak istemeyince, benim yerime ve adıma hazır bulunan 

yoldaşlardan birisi teklifi yapıverdi ve beş dakika geçmemişti ki, bu özge centilmenler 

bir komite kalıbına giriverdiler; ve bütün bunlar en büyük ciddilikle ve kendiliğinden 

öyleymişçe yapıldı. Ne çıkacak bakalım.” (Engels’ten Marks’a, Şubat 1850) 

 

8- Açlığı Bilimle Giderme 

Bilimcil Sosyalizme biraz dikkatli olsalar… Önüne gelen kendi kuruntu 

Sosyalizminde… Hiç değilse Komünist Manifesto’yu incelemek üzere Engels bir yuvarcık 

kuruyor. En kabadayı aydınlar, Proudhon’un “Ekonomik Çelişkiler” eserini anlamadığı için 

İngiliz işçisini “yeterce eğitilmiş” bulamıyorlar. 

“Böyle burjuva sağlamlığına çevirmek isteyen kimseler için Proudhon, tabiatiyle, 

bu ülkede, haphazır bir yal (yahut deve hamuru) oluyor; görünüşte başka herhangi 

kimseden daha uzağa, Owen’den de daha uzağa gitse bile, “olağanüstü saygıdeğer” 

kalıyor.” (Engels’ten Marks’a, 17 Kasım 1850) 

Onun için Marks, bütün gücünü Ekonomi Politik araştırmasına veriyor. Tam o sıra, 

Malthus papazının saçma nüfus teorisine destek yaptığı Ricardo’nun Rant (Toprak İradı) 

yanlışını düzelten keşfini Engels’e danışıyor. O günler Rusça yerine Fizyoloji öğrendiğini 

yazan Engels, hemen belirtiyor: 

“Her ne olursa olsun, toprak rantı için yeni kavrayışın adamakıllı doğrudur. 

Daima nüfusla birlikte artan toprak bereketsizliği üzerine Ricardo teorisi bana hiçbir 

zaman besbelli görünmedi ve buğday fiyatındaki boyuna artışın da haklı nedenini 

bulamadımdı; ama “teori olayında”ki bilinen tembelliğim verili bulunduğundan, işin 

derinliğine hiç inmeksizin, kendi kendime homurdanmakla yetindim. Senin getirdiğin 



çözüm tek doğru olanıdır ve sen böylece toprak iradının iktisatçısı unvanına yeni bir 

hak kazandın. Eğer hukuk ve adalet hâlâ şu yeryüzünde bulunsaydı, hiç değilse bir 

yıllığına bütün toprak iradı senin malın olurdu! ve bu irat da isteyebileceğinin en azı 

sayılırdı!” (Engels’ten Marks’a, 29 Ocak 1851) 

“İşi aydınlattın; artık durma bitir, yayınla ekonomik politik eserini.” (agy) 

Dostunun bu bir yıllık Dünya İradını bağışlayışına Marks da takılarak cevap veriyor: 

“Fizyoloji’yi Mary üzerinde mi, yoksa başka yerde mi etüt ediyorsun? 

“Şu an için, yeni irat teorim bana sadece her namuslu adamın ister istemez 

araştırdığı vicdan huzurunu sundu. Ancak, seni tatmin etmiş olması beni de tatmin etti. 

Hele “evliliğim endüstrimden daha üretici” olduğu ölçüde, benim gibi bir aile babasını: 

toprak bereketliliği ile insan bereketliliğinin tersine orantılılığı derinden derine 

müteessir kılmaktan geri kalamazdı.” (Marks’tan Engels’e, 3 Şubat 1851) 

Ve bu sefer Marks “Para değeri teorisinin bir örneklemesini” veriyordu. 

 

9- Engels’in Hücum Borusu 

Gürbüz gelişen Bilimcil Sosyalizmi bir türlü anlamayanlara susulacak mıydı? Engels 

çoktan gemini kemiriyordu: 

 “Hoş bir kepazeler çetesidir şu Gross, Wilhelm ve Cincinnatili ilerici hicviye 

yazarı! Bize bu tür teklifler yapabilmeleri için, bu acayip herifler moral, beden ve zihin 

bakımından bizim sahiden son soluğumuzu verdiğimizi sanıyor olmalılar.” (Engels’ten 

Marks’a, 29 Ocak 1851) 

Bir hafta sonra, politika ünlü’lerini şişiren Şartist Harney’e Engels’in “Karaavrupa 

Demokrasisi” üzerine, Marks’ın eliyle gönderdiği yazılar taarruz fişeği oldu: 

“O bahaneyle, bütün resmî demokrasinin yakasına yapışacağım ve onu, içinde 

Mazzini, Ledru-Rollin vb. de bulunmak üzere, maliye reformcuları ile aynı sepete 

atarak, İngiliz proletaryasının gözünde şüpheli duruma sokacağım. Avrupa Komitesi 

iyice yoluna konacak! Orada sırayla şu baylar boy gösterecekler: Mazzini’nin yazıları, 

Ledru-Rollin’in Şubat’tan Haziran 1848’e dek meşhur yüksek eylemleri; artık elbet B. 

Ruge de unutulmayacak... Lafayette ve Temmuz Devrimi... Louis Blanc’ın On Yılın 

Tarihi: henüz aşılamadı ve Fransa’da olduğu gibi Almanya’da da bütün devrimci parti 

içinde çok önemli bir biçimlenme elemanı oluyor. Bence, şimdiye dek saldırılamaz bir 

otorite olan bu kitabın etkisini hak ettiği yere oturtmak yararsız olmayacaktı... Son 

günlerde rastladığım sersem bir Macar sığınganından öğrendim; şu asaletligil yeniden 

uluorta, kanlı konspirasyonlardan (gizli faaliyetlerden) ve büyük sergi vesilesiyle 

ayaklanmalardan söz ederler. Bu davullu zurnalı bando mızıka önünde, Londralı 

devrimcilerden Willich ile Berthelemy’nin kahraman ruh hâletlerini sezinler gibi 

oldum. 



“Buranın serbest-değiş tokuşçuları proletaryayı satın almak için mülkiyeti yahut 

yarı-mülkiyeti sömürüyorlar... Bütün toplantılarda, bu uğurda örgütlenen bütün 

mitinglerde işçilerin ve pek özellikle de, şu ara Manchester Piskoposu ile araları en iyi 

olan yiğit, alçakgönüllü ve yararlı Watts’ın övgü şarkıları durmaksızın dinlenmeksizin 

çağırılıyor. İlk uzlaşmazlıkta, dört bir yandan işçilerin nankörlüklerine karşı kopacak 

kızgınlık patlangıcını düşünerek peşin peşin keyifleniyorum.” (Engels’ten Marks’a, 5 

Şubat 1851) 

 

10- Göçmen - Sığınganlar Arası Sürtüşmeler 

Sanki üstüne basılmıştır. İrkilen Marks, önce rahat bir nefes alıyor. Ve günün “küçük 

büyükadamcık”larının perde arkası oyunlarını alaylıca çiziyor: 

“10 Şubat 1851 

“Azizim Engels, 

“Louis Blanc’a saldırmanın artık iyice zamanı geldiğini yazdığın vakit, hiç değilse, 

durumu duruca görmüştüm. 

“Hele şu hikâyeyi bir dinle: 

“Bir hafta kadar oluyor. Londolphe’a rastlıyorum. Karıma ve bana selam 

verişinden bozum havasını seziyorum. “Şövalyecil dost”umuzun, Dağ Bayard’ımızın 

(Müfrit Yiğitler Yiğidimizin) durumunda çürük bir şeyler vardı. Meğer! Landolphe ile 

Louis Blanc, M. Adam’ın bırakıp gittiği Willich-Schapper komitesine katılmamışlar mı! 

Hem daha on beş gün öncesi Landolphe, Barthelemy’yi assa hıncı bitmeyecekmişçe 

konuşuyordu ve ben de kendisine Willich-Schapper işini anlatmıştım. Ne dersin? Ol 

görüp şu babayiğitler bu meselede bana bir sözcük olsun fıslamadılar. 

“Artık onların ölçülerinde Willich ve Schapper’in ne kertede büyüdüklerini ve 

hangi noktaya dek bizi yenik saydıklarını tasavvur edebilirsin. 

“Ama biz onları başka yoldan döveceğiz. O marangoz Astsubay Willich’i deliye, 

ama sözün tüm anlamıyla çılgına çevirmek üzereyiz. 

“(Kolonyalı) Becker (“kızıl” demokrat) adına Schramm’ın Willich’e yazdığı 

mektubu hatırlarsın: ona askercil diktatörlüğü sunuyor, aynı zamanda da basın’ı 

ortadan kaldırarak Schapper’in moral yapısı üzerine hafif gölgeler düşürtüyordu. 

“Bir de ne görürsün! Willich tavşan gibi tuzağa daldı. Becker’i mektup üstüne 

mektupla bombardıman etti; hatta emre hazır bir ulak bile bulunduruyor; artık 

burnundan kıl kopartmayan bir II. Cromwell (İngiliz Burjuva diktatörü) kesilmiştir bile 

o, büsbütün dizgin kantarma tutmaz olmuştur, kimseyi karşısında konuşturmuyor ve 

Becker’i Kolonya’da bir devrim yapmakla görevlendirdi, devrim patlar patlamaz 

kendisini yüce güdümü ele almaya hazır ilân ediyor. Bir kaç güne değin Becker 

mektupları bana teslim edecek ve o zaman ben de ateşi baruta koyacağım. 



“Burada yeni bir Demokratik hinoğluhinler çetesi var: Bruzelles’den kovalanmış 

Fransızlar, Cassel’den Heise Oppenheim, Francfort’tan Günther vb. Bereket şu 

sonunculardan kimseyi görmedim. 

“Umarım son mektubumu almışsındır. 

“Senin, K. M.” 

 

11- Sarp Küçükburjuva Dikta Hevesleri 

O bir avuç Sığıngan (mülteci) göçmenler (İslâmlıktaki: “Muhaciriyn”) ile onlara 

Şartist yardımcı (Medine’deki “Ensâr”) arasında geçen, yapacak yığın işsizliğinden gelme 

yarı trajedi ve yarı komediler, zaman zaman son kertede dramatik sahnelere de kapı açıyordu. 

Gene Marks’ın dilinden roman gibi dinleyelim: 

“24 Şubat 1851 

“Azizim Engels, 

“Sabahın saat biri. Bir saat önce hemen hemen, Pieper bir yel vuruşu ile, şapkasız, 

saç baş karmakarışık ve elbiseleri lime lime içeriye girdi. İşte olan biten şey. 

“City’de miting yahut banquet (şölen) bu akşam olmuştur. Willich başkanlık 

ediyordu. Sözünde duran Jones (Şartist şeflerin biri) oraya gitmemişti. Bizim Dear (Aziz: 

Harney: başka Şartist şef) bir kızıl şeritçik taşıyordu. Hazır olanlar 700 kişi kadar. 

İçlerinde 150 Fransız, 250 Alman, 200 Şartist, sonra Polonyalılar ve Macarlar geliyor. 

Blanc, er kardeşlerinin Paris’ten ona yolladıkları toplantı dileklerini (adreslerini) 

okuyor. Willich, Chaux de Fonds’tan aldığı bir başka toplantı dileğini okuyor. 

Almanya’dan bir şey gelmemiş. Paris’teki Polonyalıların da bir adresi okunuyor. 

“Anlaşılan söylevler fena halde kötü olmuş; ve bütün fraternité’ye (kardeşleşmeye) 

rağmen, can sıkıntısının şebnemleri yüzleri ve dilleri kaplamış. 

“Schramm (Alman komünisti) ile Pieper (Marks ile Engels’in dostu, filozof) orta 

oyununa katılmak üzere kartlarını almışlar. Daha başlangıçta hırpalanıyorlar. 

Schramm, düzeni muhafazayla görevli, yiğit ve şövalyecil Landolphe’a sokulup, 

verdikleri paraya karşılık hiç değilse rahat bırakılmalarının sağlanmasını rica ediyor. 

Görevli, izahat verecek yerin burası olmadığı karşılığını veriyor. 

“Yavaş yavaş Greatwindmillstreet’in adamları bu işi çok uzun sürmüş buluyorlar. 

Başlıyorlar haykırmaya: Casus var, casus! der demez, Schramm ile Pieper, sille sopa, 

salondan dışarıya atılıyor. Şapkaları yırtılıp, salonun önündeki avluda ayaklar altında 

çiğneniyor. Tekmeler, yumruklar üst üste, adamlarda parçalanmadık kol kafa 

bırakılmıyor. Başlarından saçları demet demet yolunuyor vb. Barthelemy çıka geliyor 

ve Schramm’ı parmağıyla göstererek bağırıyor: “Bu berbat bir heriftir! Ezmeli onu.” 

Buna karşı Schramm’ın verdiği karşılık: “Siz bir serbest bırakılmış kürek 

mahkûmusunuz.” 



“Bağrışmaya 200 kişi katılıyor: Almanlar, Fransızlar ve bu hepsi de pek babayiğit 

Fraternité’ler (Kardeşleşmişler) silahsızlandırılmış iki insana karşı. 

“Bayram ertesi bizim “Dear” görünüyor ve enerjiyle müdahale edecek yerde, bu 

kimseleri tanıdığını kekeliyor ve uzun uzun izahlara girişmek istiyor. Böyle bir anda hoş 

çare doğrusu. 

“İki insan bir aslan cesaretiyle kendilerini savunuyorlar. 

“Greatwindmillstreetli kişiler bağırıyorlar: bu herif kasamızdan 19 şilin çaldı. 

“Bugünlük bu kadarı yeter. Ne dersin, azizim? Eğer yarın Londra’da devrim 

patlarsa, Willich-Barthelèmy muhakkak iktidara geleceklerdir. 

“Senin, K. M.” 

 

12- Göçmen - Sığınganlarda İş Yok 

Öyle gösterişçi bir küçükburjuva devrimci ortamı Marks-Engels için dayanılmaz şeydi. 

Orada her şey yapmacıktı. Engels bulantı geçiriyordu: 

“(Tırnak içinde) “Bizim dost” Landolphe, bir yol daha, kocakarı olarak davrandı 

ve şu kendini beğenmiş cüce Louis Blanc’ın ahmakça böbürlenişi, o küçük dangalakçığı 

adamakıllı deli edecek orantıya çıktı.” (Engels’ten Marks’a, tarihsiz, 1851) 

Marks, onlarda, bütün kendi toprağından kaçmış sığıntıların kompleksini buluyordu: 

“Fransızlar, bütün buradaki orta oyuncuların başlarındaki hâlelerini yitirecek 

olan bir genel aftan korktukları kadar hiçbir şeyden korkmuyorlar.” (Marks’tan 

Engels’e, 23 Şubat 1851) 

Engels, olayların şişirmecilerine içerliyordu: 

“Kutsal İttifak (Karşıdevrimci krallar antlaşması), hakikaten sorumsuzca tabanı bu 

azgın eşeklere hazırlıyor ve eğer Palmerston bulunmasaydı, evrensel hayvanlığın yakın 

kurtuluşu pekâlâ altı ay önce olurdu.” (Engels’ten Marks’a, tarihsiz 1851) 

Tek tutamak bilimcil yazarlık kalıyordu: 

“Gittikçe daha iyi göze çarpıyor: göçmenlik öyle bir kurum ki, orada her bir kişi 

ister istemez bir deli, bir eşek yahut bir madrabaz olur, meğer ki insan onlarla her türlü 

dayanışmayı tümüyle koparsın ve o sözde, devrimci parti ile bir uzun kuyruklu kirazla 

eğlenirce alay eden bir bağımsız yazar olmakla yetinsin. Bu basit bir rezalet ve alçaklık 

okulu; orada her önüne gelen eşek, vatan kurtarıcısı postuna bürünüveriyor.” 

(Engels’ten Marks’a, ay) 

 



13- “Eşeklerle Gülünçlüğü Paylaşmamak” 

Marks neredeyse tapayı atıyor: 

“Schapper, alkışlar arasında, İngilizce olarak kaçınılmaz nutkunu attı: bıçağına 

savaş! Louis Blanc daha iyisini yapmadı. Yaşasın savaş! Tausenau’da orada 

bulunuyordu ve Bern’den söz etti. Harney uzun bir söylev söylemiş – bana dediklerine 

göre, iyi olmuş- ve Blanqui’yi, Barbes’i ve en sonra Louis Blanc’ı sosyalist Mesih ilân 

etmekle sözünü bitirmiş. 

“Ne dersin?.. 

“Yoruldum, şu Harney’in “büyük adamcıklar”ı kamu önünde durmak dinlenmek 

nedir bilmeksizin buhurdanlamasından... 

“(…) bugün bu saat, sen ve ben her ikimizin, kamu önünde en aslına uygunca 

tecrit edilişimiz hoşuma gidiyor. Bu tecrit ediliş, durumumuza ve prensiplerimize 

büsbütün uygun düşüyor. Bir zamanlar olduğu gibi karşılıklı imtiyazlaşmalar, nezaket 

gereği birtakım zaaflara göz yummak, kamu önünde, parti üzerine ikide bir fışkıran 

gülünçlüğü bu eşeklerle paylaşmak sistemi artık dindi. Sana rica ediyorum, bu satırlara 

çarçabuk karşılık ver. Burada Pieper’den başka hiç kimseyi görmüyorum ve pek itikâfa 

çekilmiş
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 bir yaşama sürdürüyorum. Anlarsın artık ne denli eksikliğini duyuyorum ve 

seninle konuşmaya ne kadar ihtiyaç duyuyorum.” (Marks’tan Engels’e, 11 Şubat 1851) 

 

14- Dar Kafalı Kariyeristler 

İki gün geçmeden, Engels’in karşılığı ne oldum delilerine ateşten gömlekti: 

“Kişi olarak Harney’in o sersemliği ve sakarlığı başka her şeyden çok rahatsız 

ediyor. Ama aslına bakarsan bunun da artık önemi yok. 

“Bir kez daha -ve uzun süreden beri ilk defa olarak- şunu ispat etmek fırsatı 

elimize geçti: bizim ne popülariteye (dillere destan olmaya), ne herhangi bir ülkeden 

herhangi bir partinin “dayanak”ına ihtiyacımız yok ve bizim durumumuz bu tür 

entipüflüklerden mutlak surette bağımsızdır; ve bu bayların bize muhtaç olacakları an 

geldi mi, kendi şartlarımızı dikte edebilecek durumda olacağız. O güne dek hiç değilse 

huzura kavuşmuş oluruz. Bir hayli yalnızlık! Vallahi, üç aydan beridir, Manchester’de 

ben bu yalnızlıktan yararlanıyorum ve ona alışmış bulunuyorum. Hem üstüne üstlük 

burada pek hoşuma gitmeyen bekâr yalnızlığına da alışmış bulunuyorum. Doğrusunu 

istersen, o küçük büyük adamcıkların bizden çekinişlerini yadırgarsak insafsızlık etmiş 

oluruz. Yıllar yılıdır en ufak bir partimiz bulunmazken, hiç değilse resmen partimizden 

saydığımız kimseler doktrinimizin elemanlarını bile kavramadıkları ortadayken, çeşit 

çeşit kimseler sanki bizim partimizdenmişler gibi davranmadık mı? Hem bizim gibi 

kariyerlerden (resmî mevkilerden: külah kapıcılıktan) veba illetini görmüşçe kaçan 
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kimseler, nasıl olur da bir partiden olabilirdik. Biz ki her türlü ün salmanın üstüne 

tükürmüşüz, adımız duyulmaya başlar başlamaz kendi kendimizden kuşkulanmaya 

kalkmışız, bize öyle partiler vız gelir. Hakikaten böyle! Son yıllar bize katılmış o dar 

kafalı (borne) kişilerin tıpatıp tâ kendi tanımlanmaları” içine sığdırılmazsak, bu bizim 

için hiç de bir yitiri olmayacaktır.” (Engels’ten Marks’a, 13 Şubat 1851) 

Marks’ın: “Bir cüce ile yarım düzine deve” dediklerine karşı yüreği soğutuluyordu. 

 

15- Devrim ve Devrimci Ciddiliği 

Sonra, Devrim’in objektifliği ve o durumda Marks’a, Engels’e düşen iş geliyordu: 

Orada Engels, dün elde silah devrim için çarpışırken sınadığı başından geçenleri veriyordu: 

“Bir devrim, bayağı zamanda toplum gelişimini belirlendiren kurallardan çok 

fizik kanunlara uyan sırf tabiî (doğal) bir haile (büyük olay)dır. Yahut, daha doğrusu o 

toplum gelişim kanunları devrimler sırasında çok daha fizik bir karaktere bürünürler 

ve gerekliliğin (zaruretin) maddecil gücü daha ziyade şiddetle kendini gösterir. Ve insan 

kendini bir partinin mümessili olarak koyarsa, bu dayanılmaz doğal gerekliliğin girdabı 

içine çekilip götürülür. İnsan, ancak bağımsız kalarak ve aslında başkalarından daha 

devrimci görünecektir ki, hiç değilse bir zaman için olsun, en sonunda gene de içine 

sürüklenilecek olan bu girdaba karşı otonomisini (muhtarlığını) kurtarabilir. 

“Bu pozisyonu (duruşu), gelecek sefere biz işgal edebiliriz ve etmeliyiz. Yalnız 

resmî Devlet mevkii yasak olmak yetmez, fakat elden geldiğince uzun süre Komiteler 

içinde koltuğa oturmak da yasak, eşekler için üzerine sorumluluk almak da yasak; 

herkese ve her şeye karşı acımak nedir bilmez bir eleştiri; ve onunla birlikte, bütün şu 

konspirasyon (gizli faaliyet) ahmaklarının bize yitirtemeyecekleri açık hava duruluşu. 

Ve bu bizim elimizden gelir. Biz aslında her zaman şu laf ebelerinden daha devrimci 

olabiliriz. Çünkü biz bir şeyler öğrendik, onlarsa hiçbir şey öğrenmediler. Biz ne 

istediğimizi biliyoruz, onlarsa bilmiyorlar. Ve şu son üç yıl içinde gördüklerimizden 

sonra, büyük olayları kişicil olarak onlarla ilgili bulunan başka herkesten daha 

serinkanlıca ele alacağız. 

“Şu an için esas olan şey yazdıklarımızı bastırmamızdır: ister bir üç aylık dergi 

içinde ya doğrudan doğruya saldırırız veya kişilere karşı pozisyonumuzu sağlarız; ister 

kocaman kitaplar içinde şu pis hayvanlardan hiçbirisinin adını bile anmak ihtiyacını 

duymaksızın aynı şeyi yaparız. Bunun ikisi birden de yürütülür. Zaman uzadıkça ve 

çoğalan tepki önünde bana öyle gelir ki, birinci olanak azalır, ikincisi gittikçe üzerinde 

karar kılınması gerekecek olan kaynağımızı teşkil eder. Eğer sen hepsine Ekonomi 

Politik eserinle karşılık verirsen, bütün sığınmış göçmen hinoğluhinlerinin sana karşı 

yapabilecekleri bütün dedikodular ve bütün sersemlikler neye yarayacaktır?” 

(Engels’ten Marks’a, 13 Şubat 1851) 



Sunuş 

MDD (Millî Demokratik Devrim) diye birkaç yıldır süren akım var. Onun tüm 

Tezlerindeki ana eğilim: Kapıkulu Aydınlar içinden bir kesimi heyecana verdi. Tabiî, o 

(MDD’cilik) ve Marksizm’deki Demokratik Devrim iki bambaşka şeylerdir. Demokratik 

Devrim çok ciddî bir konudur. MDD’cilik: Demokratik Devrim’i dramatize ederken 

karikatürleştirir. O bakımdan söz benzerliklerine aldanmamalı. MDD’ciliğin Demokratik 

Devrim adına yapılmış bir Küçükburjuva Zortlaması olduğu Bes-Bellidir. 

“Zortlama”: biliniyor, kimi çok hareketli sesler çıkaran ilkel bir halk türküsü türüdür. 

Yerine göre dinlenilir. Arada pek hoşa da gidebilen “parçaları” geçer. Ancak ister istemez 

İlkel kalır, Zortlama’dır. Tam: “Zurnada peşreve bakılmaz” deyiminin yeri burasıdır. 

MDD’cilik Zortlamacılığıdır. 

Bu kitapta o MDD’cilik denilen tipik Küçükburjuva zortlamasının doğuş ve açılış 

ayrıntılarını gözden geçireceğiz. 

Bu iki bölüm: bir “Zortlamaya Giriş” ile başlayacak ve “Anarşizm mi? Dağınıklık 

mı?” sonsözüyle bitecektir. 



Birinci Bölüm 

MDD Zortlamasının Doğuşu 

 



MDD Zortlamasının Doğuşu 

İnsanlığın her Pratiği gibi her Teorisi de: Geçmiş-Gelecek kuşaklar arasında 

kaçınılmaz ilişki-çelişki’lerle gelişir. Geçmişle ilişkiler açıkça veya gizlice koparılırsa, 

çelişkiler ürkekçe veya ikiyüzlüce atlanırsa gelişim durur. 

Bu kural her şey gibi Sosyalizm için de doğrudur. Toplumun veya Kendi kendisinin 

gerçekliklerini, bir öğrenci içtenliği ve alçakgönüllülüğü ile etüt etmeyen sosyal akım, 

istediği denli sansasyonel (duygu çatlatıcı) olsun, Tarihçil gelişim pratiği içinde köksüz 

davranışlardan, Teorik bilinç aydınlığı yönünde tutarsız düşüncelerden başını alamaz. 

Bu Bölümün üç Ayrımında, İkinci Emperyalist Evren Savaşından sonra ateş çizisine 

giren Yeni ve Enyeni Sosyalizmlerimizin -sırf Eski Sosyalizmin aşıladığı SS’lik (Sapık 

Softalık) hastalığı yüzünden- nasıl (görünüşte Tarihçil bağ ararken bile) Eneski Sosyalizmin 

Teorik kazançlarına kaygısızlık ve saygısızlık yaparak, en can alıcı noktalarda yanılgılarla 

sahneye çıktığı eleştirildi. 

 



Ayrım  I 

Zortlamaya Giriş 

 



Zortlamaya Giriş 

Öğrenimin yaşı, başı olmaz. İslâmlık: “Minel mehd ilel lâhd” (“Beşikten mezara dek” öğren), 

demiş… Allah bizi: “her şeyi biliyorum, bundan böyle hiçbir şey öğrenemem”, eğilimli 

tıkanıklıktan ve ölüm körlüğünden korusun. Allah bizi, yaşarken hiçbir şey öğrenemezliğin 

mezarına gömdürmesin. 

“GİRİŞ”in konusu: Marksizm yeniden icat edilmez, ama daima geliştirilir, prensibidir. 

A- Dünya’da hayatın dinamizmini temsil eden yeni Kuşaklar, durmuş, yanılmış eski 

Kuşağı yıkmak için yıkmazlar. Yıkılan sakat ve bayağı eğilimler, derinliğine Teorik 

araştırmalarla doldurulur. 

B- Türkiye’de çelişik başlıca 4 Sosyalist kuşak sayılabilir: 

1) Eneski Sosyalistler (1920-1925) (Ş. H. Değmer - H. Kıvılcımlı); 

2) Eski Sosyalistler (1925-1945) (N. H. Ran - R. F. Baraner); 

3) Yeni Sosyalistler (1945-1960) (M. Belli - M. A. Aybar); 

4) Enyeni Sosyalistler (1960 sonrası) (V. Erdoğdu - D. Perinçek). 

C- Dünya’da: eski yanılan kuşağın değerlendirilmesi sonunda yeni ve daha yüksek 

teorik sentez yaratılır. Türkiye’de; eskinin olumluluğu örtbas edilip üzerine oturulduktan 

sonra, Teori hiçbir yüksek senteze vardırılmaz. 

D- Eleştiri yanlışı okşamak değil, yatağanla kökünden kazımaktır. Yoksa dokunulmaz 

adam Führer’liğe, basit oportünizm Sosyal Faşizme karabilir. 

E- Bugünkü Sosyalizmimiz Eski Fraksiyon = Provokasyon’ların yerine Yuvar 

(Mahfil) ilkelliğini geçirdi. TİP ABA’cıları kuyrukçudur. Ama, azınlıkların Anarko-

Bundizmi yanında, Enyeni’lerin Menşevizm ve Yeni’lerin Otzovizm (Hotzotçuluk, 

Ültimatomculuk) eğilimleri bellidir. 

Dünyada Sosyalist Kuşaklar 

“Seni doğrucu başı mı koydular?” denecek. Ve bir MDD’cinin dediği gibi, “işimize 

gelmeyen gerçekliği”, neden “elimizin tersiyle itele”meyelim? 

Şunun için ki, gerçeklikler, (bir İngiliz atasözünden bir Usta’nın aldığı deyimle): 

“Olaylar inatçıdırlar.” En beklenmedik yerde karşımıza dikiliverirler ve bizi -içtenliğimize, 

iyi dileğimize, hatta devrimci sağduyumuza bakmaksızın- bozu bozuverirler. Olaylar’ın bir de 

Bilimi vardır, Teori adını alır.  

Lenin’in “Devrimci teorisiz Devrimci hareket olamaz” sözünü hemen her eline 

kalem, diline söz tutan Türkiyeli günde kaç öğün tekrarlamıyor?.. Ancak o söz hiçbir zaman 

ölü ve soyut formül değildir. Her defasında uygulanmak için canlı somut ekleriyle belirtilir. 

“Ezilen sınıfın kurtarıcı hareketi, devrimci teorisiz, olanaksız kalır” denilince, hemen 

hatırlatılır: “Bu teori icat edilemez!” “Devrimci Teori, tüm Evren ülkelerinin devrimci 



deneylerinden, devrimci düşüncesinden sonuç olarak çıkar... Ona Marksizm denir.” 

(Lenin, Bir Fransız Sosyalistinin Namuslu Sesi, 1915) 

Onun için Marksizmin terim ve tanımlamaları gelişigüzel değiştirilemez. 

Doğruculukta ısrarımızın anlamı budur. Yalnız, Teori: bir terim ve tanımlama küpü değildir. 

Marksizm her gün gelişen bilimdir. “İnsan gücü yettiğince bu Teorinin elaborasyonuna 

(işlenmesine) ve uygulanmasına katılmadıkça, günümüzde Plehanof, Kautsky ve 

Ortaklarının teoriyi uğrattıkları sakatlamayla mücadele etmedikçe SOSYALİST 

OLUNAMAZ, Sosyal Demokrat olunamaz.” (Lenin, II. Enternasyonal’in Krahı, 1915) 

Kautsky: II. Sosyalist Enternasyonal’in Lideri, Plehanof: Rusya Sosyal Demokrat İşçi 

Partisi’nin Lideri. Her ikisi de Bilimcil Sosyalizmin klasikleri sırasına girmiş... Onlara karşı 

Lenin çıktı. Niçin? “Teoriyi uğrattıkları sakatlama ile mücadele” için. Ne zaman? 

1893’ten 1915 yılına dek: tam 22 yıl aynı II. Enternasonal ve RSDİP içinde çalıştıktan sonra. 

Her iki örgütte de çeyrek yüzyıl Kautsky ve Plehanof “Öğretmen”, Lenin “Öğrenci” 

sayılarak çalıştı. 

Nasıl çalıştığını mı merak ediyoruz? Bir saniye bile “Beyinsiz işgüzarlık” yapmadı. 

Attığı her pratik adımı bir teorik yorumla geliştirdi. En sıkı örgüt disiplini içinde, en önde 

başıyla ve gövdesiyle dövüştü. Dövüşürken yalnız kendi ülkesi için değil, dünya İşçi Sınıfı 

hareketi ve sosyalizmi için, görülmedik çığırlar açtı. Gerçek baş Lenin’di. Ama 22 hatta 25 

yıl Lenin Örgüt geleneğini sayarak, “Öğrenci” durumunu korudu. Kautsky ile Plehanof hâlâ 

örgüt’ün “Öğretmen”i, “baş”ı göründüler. 

Lenin, o biri dünya örgütünün, ötekisi ülke örgütünün başı olan iki adama karşı 

yüzde yüz kopuşarak çıktığı gün: ardında, 2 yıl sonra yeryüzünün 6’da birinde iktidara 

geçecek en güçlü Partisi ve ömür boyu yazdığı 30 (sonra 40) cilt emeğinin tam 20 cildi dağ 

gibi sıralanmıştı. Ve bu sıra dağların tepesinde bir de hiç yanılmadan benimsenip 

değerlendirilmiş 1905 Devrimi şahikalaşıyordu. 

Ve eser, Marksizm’in bayağılaştırılmış kimi formüllerini tekerlemek değil. Daha ilk 

adımı, kendi ülkesinin en yakıcı problemi, Rus köyü içine girer. “Köy Yaşantısında Yeni 

Ekonomi Hareketleri” (1893) ile başlar. Hemen “Halk Dostları (Drujya Naroda) Nedir ve 

Sosyal-Demokratlarla Nasıl Dövüşürler?” ve “Narodnicestva’nın Ekonomik Özü ve 

Onun G. Struve’nin Kitabında Eleştirisi” (1894) eserlerinde köyle ilgili Küçükburjuva ve 

Burjuva Sosyalizmlerini elekten geçirir. “Fabrika İşçilerine Para Cezası”, “Gimnaz 

Ekonomisi”, “F. Engels”, “Bakanlarımız ve Düşünür”, “Sosyal - Demokrat Parti 

Programı”, “İşçi Sınıfı Kurtuluşu Savaş Birliği” (1895-96); “Buğday Meselesi”, 

“Kapitalist Ekonomi Romantizmi”, “Yeni Fabrika Kanunu” (1897); “Mirasımız”, 

“Bizim Fabrika İstatistiklerimiz” (1897-98); “Yazımları”, “Köy Ekonomisinde 

Kapitalizm”, “Rus Sosyal Demokrasisinin Sorunları”, “Partimizin Programı” vb. (1899) 

ve bu arada muazzam “Rusya’da Kapitalizmin Gelişimi” eseri… 

Bütün bu yazılar, cızıktırma değil, içinde yaşanılan toplumun derin etütleridir. Ancak o 

temelli Bilimcil Sosyalist etütlerden sonradır ki: bir yanda “Marksist doktrin” ve “Devrim”, 

“İşçi Partisi ve Din” gibi genel konularla yan yana, bir daha “Halk Dostları Kimlerdir?”, 

“Rus Sosyal - Demokrat problemleri” ve nihayet “Ne Yapmalı?”, “İki Taktik” ortaya 

çıkar. 



İşte bütün o her adımında, kendi Toplumunun ekonomik, sosyal, politik, kültürel 

orijinal karakterlerini, sıkı Marksizm derinleştirmesiyle at başı birlikte giderek inceleyen bu 

adam o büyük doğruyu kavramıştır: “Devrimci düşüncesiz, Devrimci davranış olamaz” 

demekle kalmamıştır; o prensibi uygulamıştır. Ama o adam kimdir? Henüz adı bile her gün 

değişir. 1917 Patlamasaydı, kişi olarak belki adını işiten pek bulunmayacaktı. Bir çağ açtığı 

gün de işitilen adı: Lenin, takma idi. 

Bir de bizim “Üstâd”ları düşünün. Hemen hepsi: Sosyalizmin “yedek parçaları” 

halinde dışarıdan ansızın harekete “ithâl” edilmişlerdir. “Montaj sanayimiz” gibi kafalarında 

yabancı makineli, yabancı hammaddeli uyduruk bir “Montaj Sosyalizmi” taşırlar. Hiç 

zahmetsiz, rakı bulamayınca kahve köpürdeterek yıldırım ünlü, yanılmaz “Lider” 

sayılmazlarsa hastalanırlar. Çünkü öyle nankör emekle beklemeye tahammülleri yoktur. 

Ancak, “Üstâd”lıkları yeni bir şey değildir. 50 yılın kuşakları içinde neleri görülmedi? 

 



Türkiye’de Sosyalist Kuşaklar 

Bizim anabildiğimiz kadarıyla, Türkiye’de başlıca dört konak, yahut Kuşak, yahut 

Aşama Sosyalistler oldu. Bunları zaman aşımları açısından şöyle adlandırabiliriz: 

1. Eneski Sosyalistler: Bunlardan adı kalanlar Dr. Şefik Hüsnü Değmer ile Dr. Hikmet 

Kıvılcımlı oldu. 

2. Eski Sosyalistler: Bunlardan gene adı kalanlar Şair Nâzım Hikmet Ran ile rahmetli 

Reşat Fuat Baraner oldu. 

Burada, bilmeyenler için birkaç küçük açıklama yapalım. 

a) Sosyalizm ve Sosyalist deyince sırf ve yalnız Bilimcil Sosyalizmi anlıyoruz. 

Marksizm dışındaki akımların Sosyalizmleri ne olursa olsun, Türkiye Sosyalizmi Tarihinde 

bugüne dek sürekli olabilenleri yoktur. 

b) Sosyalizm ve Sosyalist deyince şu veya bu kitapta, yahut Kütüphanede, yahut 

okulda sosyalizm “tetebbu” etmiş [inceleme-araştırma yapmış] olmak aklımıza gelmiyor ve 

öyle sosyalizm ve sosyalist de olamaz ve olunamaz. Sosyalist: belirli bir ülkenin, belirli 

savaş’ının tümü içinde teoriyi ve pratiği yaşamış insan demektir. “Biz de falan zamanda, 

filân köşecikten sosyalizm yapmamış mıydık?” diye sokranacak olan kimi ahbap çavuşların 

bu bakımdan gönülleri kırılmasın. Kendilerini Antika meraklılarına bırakıyoruz. 

c) Sosyalizm ve Sosyalist dediğimiz şeyi (b) bendiyle açık seçik koyunca, kimi kafaları 

karıştıran “Anakronizm”ler (zaman çelişkileri) aydınlığa kavuşabilir. Nitekim, Eneski 

Sosyalistlerle Eski Sosyalistlerin kimileri arasında (baş farkı bir yana) hiçbir yaş farkı 

görmeyenler, bu iki kuşağı birbirine karıştırmakta çok “duygucul”durlar. Ne çare ki, olaylar 

böyledir… Savaşa beş on yıl önce katılanla sonra katılan er, eğer erse, hiçbir düzeyde aynı 

kertede “kıdemli” sayılmaz. 

Ve Türkiye’nin Sosyalizm olayları ile geleneğinde öyle kesin bir hiyerarşi (basamaklar 

zinciri) kuruludur. Kimse onu, hiçbir düşünce ve davranışı ile değiştirememiştir. Türkiye 

Sosyalizminin Sosyalistleri: kendi aralarında (her kuşağın kendi içinde ve öteki kuşakla 

arasında) bu hiyerarşiyi, (hiç değilse bilenler önünde), bozmak cesaretini 

gösterememişlerdir. Yaş ve baş farkları ne olursa olsun Eneski Sosyalistler Eneski Sosyalist 

olarak kalmışlardır, Eski Sosyalistler de Eski Sosyalist... 

d) Sosyalizm ve Sosyalist dediklerimizle, daha tanımlarken belirttiğimiz gibi: “adı 

kalanlar”ı göz önünde tuttuk. Bir de “adı kalmayanlar” var. Bunlar iki zıt kutupta toplanırlar. 

Bir bölüğü adı ağza alınamayacak kertede yüreksiz ve alçak çıktıkları için Allah bizden 

onların ne adlarını, ne sanlarını sormasın, Şeytan hesaplarını görsün. 

Ama bir de her kuşağın “adsız” yiğitleri vardır. Onlar ne savaşta, ne savaş sonrasında 

hiç kimseden hiçbir şey; ne ad, ne ün, ne şeref, ne baht istememişlerdir. Kendi çaplarında, 

kanlarının son damlasına dek son kurşunlarını doğruca, namusluca atmışlar, çoğu hayatın 

sillesiyle vurulup “ölmüşlerdir”. Burada, günümüze dek kesintisiz süregelmiş savaşın somut 

elemanlarına sembol olmuş bir iki adı ancak anabildiğimiz için, geçmiş kuşakların adsız 

yiğitlerine yalnız saygı, sevgi ve yoldaşlık bağlarımızı bir yol daha sunmakla özür dileriz. 



Bu açıklama üzerine somut sayı ile yıl rakamı da verebiliriz: 

Eneski Sosyalistler: Savaşa 1920-1925 yılları arasında katılanlardır. 

Eski Sosyalistler: Savaşa 1925’ten sonra, İkinci Emperyalist Evren Savaşına dek 

katılanlardır. 

Bu ayrıma göre genel olarak Eneski ve Eski Sosyalistler Birinci Emperyalist Evren 

Savaşı sonucu Bilimcil Sosyalizm Savaşına giren kuşaklardır. 

Eneski Sosyalistlerin “kıdem”leri kısa süre gibi görünür. Ancak o kısa 5 yıl, Dünya ve 

Türkiye Tarihinin en büyük Devrilişler ve Devrimler günleri olduğu için, kendinden sonra 

gelen uzun süreye orantılanırsa, ölçülemeyecek kertede yoğun ve yaman zenginlikte 

mücadele ve örgüt biçimleri ve parolaları ile yüklüdür. Üstelik hareketin kuruculuğunu ve 

bütün korkunç yükünü Eneskiler omuzlarına aldıkları için, Sosyalizm biliminde ve 

hiyerarşisinde özel yerlerini tutmuşlardır. Bu oluşta ne takmalığın, ne iğretiliğin, ne 

yakıştırmalığın, ne kulluğun zerresi aranamaz. Herkes bıçağı hakkına yaşamıştır. 

Eneski Sosyalizmin matrisi, Dünyada: Emperyalizmin ilk yıkılışı ve Sosyalizmin 6’da 

1 yeryüzünde güç ile kuruluşu; Türkiye’de: Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılışı ve 

Cumhuriyet’in kuruluşu ile damgalıdır. Eneski Sosyalizmin gücü bu damgayı taşımaktan 

gelir. Hiyerarşisi o nedenle tartışılmamıştır. O kadar ki, bir bakıma Eski Sosyalistlerin Eneski 

Sosyalizm sınırında savaşa katılan Nâzım Hikmet Ran bile, hiç değilse “Şâir” olduğu sürece 

(çünkü bizde edebiyatçılar ün aldıkça başka şey de kesilirler), bu sürece, Eneski Sosyalizmin 

hiyerarşisine karşı -kimi gülünçlüğe dek varan- aşırı bir duygululuk “prejüjesi” (önyargısı) 

sayılacak eğilimlerini gösterileştirirdi. 

3. Yeni Sosyalistler: Bunlardan Türkiye’de yaşayıp duyulan arasında Mihri Belli ile 

Mehmet Ali Aybar’lar anılabilir. 

4. Enyeni Sosyalistler: bunlardan en “serbest güreşen”lerden Vahap Erdoğdu ile Doğu 

Perinçek’ler anılabilir. 

Yeniler ve Enyeniler o denli çoklar ki, içlerinden ancak birkaç sembol ad alabildik. 

Elbet, Eneski ve Eski Sosyalistler için yapılmış “birkaç küçük açıklama” sırasında 

bütün söylenenler, Yeni ve Enyeni Sosyalistler için de, hem fazlasıyla yürürlükte sayılır. 

Yeni ve Enyeni Sosyalistlerin, dünya açısından ortak yanları, hepsinin de İkinci 

Emperyalist Evren Savaşı sırasında yahut sonra, Sosyalizm Savaşına katılmış olmalarıdır. 

Fakat Türkiye açısından aralarında çok kesin bir uçurum açılır: 27 Mayıs... Yeni Sosyalistler 

27 Mayıs öncelerinde, II. Emperyalist Savaşı biterken dövüşe, (tabiî herkes kendi çapında) 

katılmışlardır. Enyeni Sosyalistler, 27 Mayıs sonralarında, (gene tabiî herkes kendi 

çapında), Savaşa katılmışlardır. 

Dünya’da ve Türkiye’de Çelişkilerin Sonuçları 

Türkiye’de Bilimcil Sosyalizmin 50 yıllık Tarihçesine toptan kuşbakışı göz atınca ne 

görüyoruz? 



Düz mantığa (yani: Skolastik ve Metafizik düşünce yollarına) epey aykırı gelecek 

şaşmaz bir genel kanun buluyoruz. 

Art arda yetişmiş Sosyalist Kuşaklar arasında: her sonradan gelen kuşak, kendisinden 

önce gelmiş bulunan kuşağa karşı, bıyık altında saklayamadığı bir “Antitez” yaratma 

sevdasına kapılmıştır. 

Her önceki Kuşağın Tez’ine karşı, sonraki Kuşağın Antitez yaratması, diyalektik 

canlılığın kaçınılmaz sonucudur. Olacaktır. Olmuştur. Her ülkenin yetişmiş, yetişecek 

kuşakları arasında bu diyalektiğin benzerleri gelişir. Yalnız bu oluş sırf eski teze yeni antitez 

çıkarmış olmak gibi eski bir çelişki basamağında kalmaz. Mutlak daha yüksek bir Sentez 

uğruna gelişir. 

Plehanof’un Marksizm’i eleştirilirken iki şart yerine getirilmiştir: 

1- Plehanof Kuşağının Kurucu Marksizm’e tahrif ve işkence yapması önlenmiştir. En 

eski kuşağın (Marks - Engels’in) getirdiği bütün kazançlar birer birer ve bütünü ile ele 

alınarak değerlendirilmiş, hemen ondan sonraki kuşağın (Kautsky-Plehanof’ların) “antitez” 

yaratacağız diye giriştikleri düzeltmeci, gözden geçirici, uyuşturucu vb. fare tırtıklaması 

Oportünizm’leri çürütülmüştür. 

2- Olduğu gibi ele alınan Eneski doktrin, papağanca ezberlenerek toptan ve perakende 

satışa çıkarılmakla kalınmamıştır. Marks-Engels çağındakilerden bambaşka olan yeni şartların 

doğrulukla nasıl, Eneski doktrine sadık kalınarak işlendiği hem teorice, hem pratikçe, hem 

(gizli kapaklı değil) apaçıkça ortaya konmuştur. Yani, örneğin Leninizm denen yeni Senteze 

varılmıştır. 

Dünya çapında Sosyalist metot, Sosyalist ahlâk budur. Kuşaklar, normal savaşçılar 

olarak, dengelerini böyle kurarlar, görevlerini böyle yerine getirirler. 

Türkiye’ye gelince, iş anormalleşir. Çünkü, Türkiye, yığını bakımından, Bâbil artığı 

Tefeci-Bezirgân Antikalığının batağında soğulcanlaşmış küçükburjuva ortamıdır. Bu 

dejenere düzende geniş yeniden üretim yapan Kapitalizmin serbest rekabet kuralı gibi 

otomatikçe olsun gelişime elverişli bir ilişki bile mumla aranır. Günü gününe kıt kömür 

geçindiren basit dar yeniden üretimli Küçükburjuva ortamımız, ister istemez sosyalist 

kuşaklar içine de uğursuzluğunu çöktürmüştür. 

Her kuşak, yaratıcı çaba gösterecek yerde, ya teoride ya pratikte beliren eksiğini ve 

yanlışını, kendinden önceki kuşağın değerine ve kazancına en azından susuş kumkuması 

kesilip örtmeye çabaladı. Küçük dükkâncı rekabeti içinde öldürücü düşünce ve davranışlarla 

mirasını örtbas etmeye çalıştı, çalışıyor. 

Bunu niçin yapıyor? 

Aklınca sivrilmek, “eşsiz örneksiz” geçinmek ve tarihte her şeyin kendisiyle 

başladığını ispatlamak için! Bütün bu amaçların sonucu ise: çevresindeki üç beş müridi 

esrarkeşleştirmeye, üç beş provokatörün daha yılanca hareketi zehirlemesine yarıyor. Hareketi 

birbirinden kopuk, ilkel çetecilik yolundan, her gün “bir adım ileri, iki adım geri” gitmeye 

zorluyor. 



Yanılgı, o küçükburjuva yapıntılarını ve pozlarını bir kahramanlık sanan kişi’lerin 

herkesten önce kendi kendilerini aldatmalarıyla kalsa, pek bir şey denemez. Yahut, “İlâ 

cehennem’üz zümera!” (Cehenneme dek yolu var) denir. Ancak Sosyalizmin trajedisi sürüp 

gidiyor ve memleket gibi, halkımız ve İşçi Sınıfımız da bir yol daha hayal kırıklığına, 

umutsuzluğa, kötümserliğe düşürülüyor. Kuşaklar-arası, aşamalar-arası eleştirinin iki şartı 

yok ediliyor: 

l- Eneski Kurucu Kuşağın mirasını, korumak şöyle dursun, sinsice alçaklıkla kökünden 

kazıyıp yok etmek hırsı tarikatlaşıyor. 

2- O pis Küçükburjuva lonca düşünce ve davranış soysuzlaşmasından, en ufak bir 

teorik ve pratik sentez doğmuyor. 

 



Yeni Sosyalistleri Eleştiriye Alıştırmalı 

Aşağıdaki satırlar bu rezil çemberi kırmak için -ne ilk, ne son olacağa benzemeyen- 

bugün için bir sınamadır. Elbet mekanik bir “kuşaklar çelişkisi” deyimi ile Türkiye 

Sosyalizminin bütün problemlerini çerçevelemek istemedik. Maksadımız Kuşaklar örneği ile 

Sosyalizmin Pratik ve Teorik aksaklıklarını az çok toptan şemalaştırmaktır. Derdin ne denli 

eski ve derin olduğunu Yeni ve Enyeni sosyalistlerimize başka türlü sezdiremezdik. 

“Eleştiri”: hem olumlu, hem olumsuz yanları belirtirmiş. Biz, olumlulukları sıralayacak 

kadar ne vakit, ne nakit lüksüne sahip değiliz. Özellikle olumsuz bulduğumuz, eksik 

gedikleri doldurmaya çalıştık. Mezhebimizce: yanlış okşanmaz, kazınır. Onun için yanlış 

saydıklarımızın üzerine kalem efendisinin çelebi kalemtıraşı ile değil, sevimli halk 

filozofumuz Nasreddin Hoca’nın yatağanı ile saldırmak meşrebimizi düzeltmedik. Ve 

yanılan ne denli bize yakın, daha çok sevdiğimizse, yatağanı o denli derine kıyasıya batırdık. 

Çünkü, bıçak kemiğe dayandı. Kuşaklararası bağlar mı? Evet. Küçükburjuva 

yakıştırması teyellemelerle bu sökük dikilemez. İkircilik ise, kararlar dünyasında İşçi 

Sınıfı’na ve Halka ihanet olur. 

 

Türkiye’nin Sağı: mitingde birbirini yaraladı. Sol henüz salonda kafa göz yarıyor. 

Meydanlarda dövüşmemekse, bir tarafın daima “Deliye uymamalı” eğilimine bağlanıyor. 

Ancak teorik ve pratik alanda gittikçe kızıştırılarak derinleştirilen sol uçurumlar, sağdakinden 

az değil. 

Bunun anlamı nedir? 

Yalnız bir akımın en doğru “çiziyi” savunarak ötekileri paramparça etmesi, 

izleyebileceğimiz kadarıyla başrolü oynamıyor. O zaman tek şık kalıyor: Finans-Kapital 

bütün uç akımları kedi fareyle oynar gibi parmağına dolama yollarını bol bol bulmuştur. 

70’ine geldim. Hiçbir zaman kendimi beğenemedim. Daima, sonsuz eksiklerimle 

cenkleşirim. Bir ara, çok toyken, kendini beğenenlerin (çürüklerini elle tuttuğum halde) 

gerçek bir güce dayanmış olabileceklerini sanırdım. Denemelerim çoğaldıkça, kendini 

beğenmenin bir yaldızlı paravan olduğunu: arkasında acıklı yoksullukların saklandığını hep 

gördüm. O zaman Bilimcil Sosyalizmdeki: “Mükemmel adam = ölmüş adam!” gözleminin 

derinliğine ve sağlamlığına bir daha sonsuzca inandım. 

“Piyasa” kendini beğenenlerle dolu. Demek, insanların toylukları: “ha!” deyince 

geçmiyor. Bunların içinde: “Herkes hiç karşılıksız bana itaat etsin, Dünyayı Cennete 

çevireceğim!” buyuranların, burunları dibinde oynanan Finans-Kapital alicengiz oyununu 

görmeyişleri: ya burunlarının aşırıca “büyüklük” nezlesine uğramış olmasından, yahut 

Sosyal Faşizme Mussolini ve Hitler’lerin hangi kapıdan girdiklerini hatırlamak 

istemediklerinden başka nedene güç bağlanır. Proletarya Particiliği ile Führer taslaklığı nasıl 

bir sayılabilir? 

 



Bugünkü “Yuvar”larımız 

(Mahfil = Çete’lerimiz) 

Çok soruldu. Soruluyor. Hangisi haklı? 

Enyeni Sosyalist Ak Aydınlığın büyük tedirginlikle işlediği tema, kişi istibdadına karşı: 

“Demokrasi” oluyor. “Saf Demokrasi” Dünyanın ve Türkiye’nin neresinde var? Şef 

kalitesinin Taktik eksikliğine İdeolojik silah yetmez. 

Yeni Sosyalist Al Aydınlık “Etken Azınlık” zılgıtından “halkı uyarı” umuyor. 

Dünyanın ve Türkiye’nin hangi bölümünün eğilimidir bu? Sınıf karakterinin İdeolojik 

eksikliğini Pratik silah kaldırmaz. 

40 yıl önceki bir anıda “Parti ve Fraksiyon” bölümü üç sapıtma tanımlıyor: 

1- Kuyrukçuluk 

2- Anarko-Bundizm 

3- Otzovizm 

ABA’cılık (Aybar - Boran - Aren) oportünizmi Kuyrukçuluk eğilimindedir. Bu eğilim 

daha önce Ekonomizm biçiminde idi; daha sonra Menşevizm biçimini alacaktı. 

Yeni Sosyalistlerle Enyeni Sosyalistler ABA’cı (Kuyrukçuluğa) karşı işbirliği yaparak 

yola çıktılar. ABA’cılık puan hesabıyla “yenilmiş” sayılır sayılmaz, üçü de birbirini 

“Oportünizm”le suçlayan 3 akım ortaya çıktı. Bunlar ne mene Oportünizm idiler? “Daha 

belli değil”! 

Araya sıkışan ve bütün yüksek yıldırımları üstüne çeken Azınlıkçılığı, Allah “Anarko-

Bundizm”den korusun. 

Enyeni Sosyalizme bir ölçüye dek Menşevizm yakıştırılabilir. 

Yeni Sosyalizm’in payına Otzovizm (Türkçesi: Hotzotçuluk, Ultimatomculuk) kalır. 

Eğer bütün o Sosyalizm eğilimleri, bir Siyasi Parti içinde doğmuş bulunsalardı: 

Fraksiyon adını alırlardı. O zaman her fraksiyonun eğilimine düşen ad verilirdi. Oysa bütün 

bu eğilimler ortada Proletarya Partisi’nin bulunmadığında sözbirliğidirler. Demek 40 yılın 

kazancı Parti’yi yitirmek olmuş! Fraksiyonlar da birbirleriyle çatışan “Bağımsız” 

Führerlikler haline gelmiş. 

Bu durumda susmak, çeşitli oportünizmlerin Sosyal-Faşizme karmalarını önlememek 

olurdu. 

 



Ayrım II 

Minima Program - Demokratik Devrim - 

ABA’cı TİP Oportünizmi 

 



Minima Program - Demokratik Devrim - ABA’cı TİP Oportünizmi 

Bu Ayrımda Sosyalist Parti’nin Minima (Enaz: Asgari) programı içine giren 

Demokratik Devrim problemi açısından Burjuva, Küçükburjuva ve Proletarya’nın 

bakımları ele alındı, TİP ABA’cı (Aybar - Boran - Aren’ci) oportünizminin (Sendikalizm + 

Parlamentarizm) açısından ekonomik köksüzlüğü belirtildi. O yüzden başvurduğu: 

“Tepeden inme” düşmanlığı, “Başa güreşme” atmasyonu ve Sosyalizme (Maksima: Ençok: 

Azami Program) kaçamağı karakterize edildi. 

Türkiye’nin 40 Yıl Önceki Devrim Stratejisi 

40 yıl önce Türkiye Stratejisi “Demokratik İnkılâp” olarak konuldu. Bu İnkılâp (şimdiki: 

Devrim): alanında İşveren sınıfı değil, İşçi Sınıfı öncü sayıldı. 

Türkiye’de Sosyal Strateji ve Taktik ağza alınmamalı mıdır? 

Yerinde ve doğru olmak şartıyla alınmalıdır. Nitekim alınmıştır da. Hem bundan tam 

40 yıl önce, yani 1930 yılları adıyla sanıyla alınmıştır. Henüz 10 yaşına basmış olmasına 

rağmen, Feleğin her türlü çemberinden geçmiş olan yeni Türkiye’nin Bilimcil Sosyalizm 

çocuğu, 1970’ten tam kırk yıl önce “Slogan” veya Soyut kavram tekerlemiyordu. Meselenin 

girişine şöyle başlıyordu: 

“Tekmil siyasi meseleleri, birbirlerine bağlı ve zincir halinde bir takım halkalara 

benzetirsek, bu halkalardan hangisinin üstüne basarsak, peşinden bütün öteki halkaları 

getirir ve zinciri sürükler? İşte o halkaya “Anahalka” diyelim. 

“Şüphesiz Ana-halka, zemine ve zamana göre başka başkadır. Şu halde, her 

meselede, Bilimsel Sosyalizmin bu ana halkalarını bulmak mühimdir. Burada 

denenecek olan şey, Sevkülceyş (Strateji) ve Tabya (Taktik) meselelerinde Fırkamızın 

(Partimizin) bugün hangi ana-halkalara sarılması icap ettiğini araştırmaktır. Fakat, 

“ARAŞTIRMAK” olduğu için büsbütün kısaltılamayacaktır.” 

Görüyoruz. Türkiye’de 40 yıl önce, Strateji Taktikten ayrılıp kuşa çevrilmeksizin 

bütünüyle ele alınmıştır. Ve bu ele alış: daha önce ve sonra: “Bilhassa Tabya ve Sevkülceyş 

(Taktik ve Strateji) meselelerinde, fakat umumiyetle tekmil siyasi mücadelede, bir kelime 

ile (Tahrikat [Ajitasyon] + Propaganda + Teşkilat [Örgüt]) işlerinde en ince teferruatına 

kadar her noktayı işlemek” biçiminde olmuştur. 

“Fırkamızın Strateji planını şöyle şemalaştırmak mümkündür” denilip, 

“Proletarya İnkılâbı”nın Evrensel ve Millî anlamına işaret edilmiş ve asıl ayrıntılı Devrim, 

Sınıflar incelemelerine girmeden önce, genel Strateji planının karakteristiği şöyle 

özetlenmiştir: 

“Her Fırka, (Tümen değil Parti. - H. K.), kendine düşen dövüş sahasında, kendi 

sevkülceyşini (Stratejisini) ne kadar muvaffakiyetle [başarıyla] kurar ve güderse, Cihan 

İnkılâbındaki [Dünya Devrimindeki] rolünde o nispette muvaffak olur. Şu halde, bizim 

bugünkü Sevkülceyşimiz (Stratejimiz), Cihan İnkılâbının hangi konağına uyar? İçtimai 

[toplumsal] harbimizde hangi Sevkülceyş hedefiyle karşı karşıyayız? Varılacak konak, 

gaye, hedef nedir? 



“Bu sorguya cevap vermek için keramet sahibi olmaya lüzum yok. Türkiye’de, 

Türk Burjuvazisi kendi İnkılâbını yaptı. Bu inkılâbı bitirdi mi, bitiremedi mi? 

Bitirebilir mi, bitiremez mi? Bunu bir tarafa bırakalım. Cihanın herhangi bir 

sermayedar sınıfından beklenilmeyen ve alınamayan şeyi, DEMOKRATİK BURJUVA 

İNKİLÂBI’nı son haddine vardırmayı, bizim burjuvaziden ummak beyhudedir. 

Türkiye Sermayedarlığı: ununu elemiş eleğini duvara asmıştır. Fazlası: fazla kâr, zâit-

kıymet (artı-değer) çekmekten ileriye geçemez. Şu halde bize, Türkiye Proletaryasına, 

bütün memleketler amele [işçi] sınıfına düşen bir vazife kendini dayatıyor: Burjuvazinin 

bıraktığı yerden başlamak! 

“Türk Burjuvazisi, Türkiye’nin Müstemleke [Sömürge] Kurtuluşu mücadelesinde 

inkılâpçı rolünü oynadı ve Zaferden sonra kendi soygun nizamını kurdu. Zaferin 

ganimeti ile yaşıyor. Türkiye Proletaryası, yarım kalan ve yarım bırakılmak istenen işi 

bütünleştirecek: MÜSTEMLEKE KURTULUŞUNU YAPAN TÜRKİYE HALKINI 

İÇTİMAÎ KURTULUŞA GÖTÜRECEKTİR.” 

Ancak, 1930 yılları, Antika KOMPRADOR Burjuvazinin duyulur bir çabuklukla 

sinsice FİNANS-KAPİTAL Burjuvazisi haline geçtiği dönemdir. Ve bu deri değiştirme, 

ancak, yılanın üstünkörü derisi değil, organik iç yapısı incelenirken izlenebilmektedir. 

Üstyapıda en inanılmaz demagoji hokkabazlıklarıyla dikkatin en ters yerlere çekilmesinin 

kimseyi aldatmaması için, o istatistik boşluğu içinde bile, ekonomik temeldeki Finans-

Kapitalleşme gidişi canlı çürütülemez olaylarla göze çarptırılmaktadır. 

Stratejiden ve Taktikten Söz Etmenin Yolu 

Strateji çizmek: 

a) Aklına esenin işi değildir. Partice çizilir. 

b) Soyut Kavram, Slogan atmak değildir. Somut Pratik Program ister. 

c) “Formül ezberciliği” devrimci güçsüzlüğün belgesidir. 

 

Kırk yıl sonra Türkiye’de ne yapılıyor? 

“Gelin kapı arkasında baltayı buluyor” olsa hiç kınamayacağız. Hiç kimsenin 

görmediği ve bilmediği bir Strateji baltası keşif ve icat edildiği kendine göre velvelelice 

ortaya atılıyor. Türkiye’nin, içinde yaşanılmış, ıcığı-cıcığı çıkarılmış Sınıf ilişkileri, 

tamamıyla altüst ediliyor. Ve bir hayli çam devirmeler, yeni bir “Devrim Stratejisi” gibi öne 

sürülüyor. 

Bu “ihtirâ [Türetme]”, Lenin’in “İki Taktik” emeği son Türkçeye çevrildiği sırada 

ortaya konup, ısrarla tekrarlandığı için, o yoldaki çabaları, asıl kaynağında görmek ilginç 

olacaktır, “İki Taktik” emeği, asıl problemi nasıl koymaktadır? En az anlaşılan ve en çok, 

hatta trajik biçimde, karıştırılan gerçeklik burada yatıyor. Herkesin bakabileceği sayfalarda 

yürüyelim. 

“İki Taktik” her şeyden önce Skolastiği Bilimcil Sosyalizme sokmamak metodu ile 

yola çıkıyor. Ezbere formül papağanlığını yok etmek için bütün özentilerin yolunu kesiyor: 



“Soyut gerçeklik yoktur, gerçeklik her zaman somuttur”. (Lenin, İki Taktik, Türkçe 

Baskısı, s. 89) diyor. 

Diyalektik somutlukta “formül ezberciliğini” sık sık çürütüyor: 

“(Devrimci Komün)’ün sözünü etmek, Partinin pratik Programına hiç 

değinmediğine göre ve gerekçe olarak kararlardan birinde Tarih dersi verildiğine göre: 

formülleri ezberlemiş olan bir adamın yersiz muhakeme yürütmesinin ve devrimcinin 

güçsüzlüğünün kanıtı değil midir?” (Lenin, İki Taktik, s. 82) 

Bu metodun yönü açıktır: 

1- Dünyanın neresinde ve ne zaman olursa olsun bir Sosyal Strateji veya Taktik 

konusunu ele almak, yalnız ve ancak “Parti”, yani Siyasi İktidar Savaşı yapan bir örgüt 

çerçevesi içinde ciddiye alınabilir. 

2- Parti açısından problem, “Devrimci Komün” veya “Devrimci Slogan”, “Devrim 

Stratejisi” gibi soyut kavramlar satrancı oynamakla değil, yalnız ve ancak “Pratik 

Program” somutluğunu derinliğine işlemekle konulabilir. 

3- Parti ve Pratik Program ötesinde girişilen her soyut tartışma, ne Stratejik veya 

Taktik, ne başka herhangi bir Politik problemi ne ortaya koymuş olur, ne de o çeşit 

yapmacıklar ciddiye alınabilir. O zaman, geceli gündüzlü tekrarlanacak ve bir ölçüde 

yaymaktan bıkılıp usanılmayacak bütün “Formülleri ezberleyiş”lerin bir tek anlamı 

kanıtlanır: “Yersiz muhakeme yürütme” önündeyiz. Onu yapan ister “Bir adam” olsun, 

ister bir küme insan olsun, “Devrimci güçsüzlüğü” içinde bunalmış kimselerdir hepsi. Su 

üstüne yazı yazmaktadırlar. 

Küçükburjuva Devrimciliği - Proletarya Devrimciliği 

Demokratik Devrimi bitmemiş ülkede iki tip Strateji belirir: 

a) Küçükburjuva görüşü: Kapitalizme uğramadan Sosyalizme geçmek (Narodnik anarşisi). 

b) Proletarya görüşü: Kapitalizm kaçınılmazdır. Burjuvalar için olsa da, İşçi Sınıfı ve Halk 

için de olumlu yanları ve olumsuz yanları vardır. 

Metodu bu denli duru ve kesin olan “İki Taktik”in, özü nedir? 

İşte asıl kargaşalığın, “kafa karıştırmanın” ve kör dövüşünün ortalığı kırıp geçirdiği 

yan burasıdır. Artık Türkçeye de iyi kötü bir çevirisi yapılmış bulunan “İki Taktik”i anlamak 

için “Bilgin” veya “Keskin nişancı” olmaya hacet yoktur. Her okuduğunu anlamaya 

alçakgönüllüce emek harcayabilen işçi ve köylü ve aydın arkadaş, yazılanları oldukları gibi 

kavramakta aşırı güçlüğe uğramaz. 

“İki Taktik” kaçamaksızca belirtiyor: 

“Hepimiz, Burjuva Devrimini Sosyalist Devrimle karıştırıyoruz, hepimiz kesin 

olarak bu iki devrimin birbirinden ayırt edilmesi üzerinde direniyoruz.” (Lenin, İki 

Taktik, s. 87) 



“İki Taktik” eleştirisi ne zamana geliyor? 

Dünyamızda genellikle Kapitalizmin Tekelci Soysuzlaşması ile açtığı: Genel 

Bunalımlar (Krizler, Savaşlar, Devrimler) çağına; ve özellikle Çarlık Rusya’sının kapılarını 

1905 Devrimi’nin kırıp içeriye girdiği güne geliyor. Artık, “Devrim” gelir mi, gelmez mi 

konusu değil, çatan devrimin ne olduğu günün konusudur. 19’uncu Yüzyıl boyu hep o konu 

didiklenmiştir. Hangi Devrime hangi Sosyal Sınıf baş çekerek varılacaktır? Tartışma budur. 

Devrim az çok uzaklarda iken iki Sosyal küme devrimcileri, Devrimin karakteristiğini 

vermekte ikiye bölünmüşlerdi. 

1- Küçükburjuva Devrimcileri: Kendi Sosyal Kümelerinin eğilimine kapılarak bir 

tatlı hayali savunuyorlardı. Özellikle, Barbarlıktan en son Uygarlığa geçmiş bulundukları için, 

İslav köylerinin şurasında, burasında İlkel Sosyalizm’den kalma “Mir” gibi “Komunalar” 

vardı. Küçükburjuva Devrimcileri, o İlkel Sosyalizm basamağından, “Mir”den: 

Avrupa’daki gibi Kapitalizme hiç uğramaksızın, doğru Modern Sosyalizme 

geçilebileceğine inanıyorlardı. Çabuk yenildiler. 

“Rusya’nın Kapitalist gelişimden kaçınabileceğini, Kapitalizmden çıkabileceğini, 

şu veya bu tarzda Kapitalizmin üstünden atlayabileceğini ve bunun Kapitalist sistem 

içinde ve Kapitalist temeller üzerinde Sınıflar Mücadelesinden ayrı bir yoldan 

başarılabileceğini düşünen Narodnik ve Anarşistlerin rüyalarına Marksizm son 

vermiştir.” (Lenin, İki Taktik, s. 49) 

Türkiye’de, Narodnik’lerin “Sıfır numara”larına bile benzemeyen “Kadrocu 

ideolog”ların yumurtladıkları, sakın Narodnik’lerle karıştırılmasın. Ama, Narodnik 

eğilimlerine “son” verildiği de kesinlenmesin. 

2- İşçi Sınıfı Devrimcileri: Objektif (nesnecil) ve somut gerçekliğe bakınca, genel 

olarak hayale kapılmıyorlardı. 

“Marksistler, kesin olarak, Rus Devriminin Burjuva karakteri taşıdığı 

kanısındadırlar. Bu ne demektir?” 

Soruya tek yanlı ve “ya evet - ya hayır” la karşılık vermek ancak Skolastik 

Marksistlerin harcı olur. Diyalektik Marksistler için problem çok yanlı ve çelişkilidir. Burjuva 

Demokratik Devrimi genellikle: 

“Asya Kapitalizmine değil, Avrupa Kapitalizmine geniş ve hızlı bir gelişme yolu 

açacak”tır. (Lenin, İki Taktik, s. 47) 

Ancak, “Avrupa Kapitalizmi”, ne olduğunu Avrupa’da göstermiştir. Yekpare bir 

sonuç değil, millet içinde iki millet (Burjuvazi - Proletarya) çelişkilerini yaratmıştır. Geri bir 

ülke olan Çarlık Rusyasında bu çelişkiler elbet ileridekilerden daha yaman ve orijinal 

çelişkiler getirecektir. 

1- Bir yanda olumsuzluklar yığılacaktır. 

“Rusya’da Burjuvazinin sınıf olarak egemenliğini mümkün kılacak” “Kapitalizmi 

ortadan kaldırmak şöyle dursun, tam tersine, Kapitalizmin gelişmesinde yeni bir 



sıçrayış sağlayacak.” Hatta: “Köylü ayaklanmalarının başarısı bile”, “Toprakların köylü 

isteklerine ve çıkarlarına uygun biçimde dağılması bile” (Lenin, İki Taktik, s. 47) aynı 

sonucu verecektir. “Demokratik biçim değiştirmeler... Burjuva egemenliğinin 

kendiliğinden sarsılması anlamı taşımaz.” (agy) 

Sen “armut piş, ağzıma düş” beklersen olacağı budur. Yalnız iş o kadarla kalamaz. 

2- Öte yandan olumluluklar yığılacaktır. 

“Şu (sosyal - ekonomik karakteri gereği burjuva olan) Demokratik Devrim, 

proletarya için, en büyük önemi taşımadığı anlamına gelmez.” Her şeyden önce: “Köylü 

yığınının Sınıflara bölünmesini hızlandıracak”, köyde sınıflar savaşını, şehirde 

proleterleşmeyi arttıracaktır. Demokratik Devrimin: “Köylü için de, işçi için de elverişli 

biçimlere bürünmesinin imkânsız olduğu sonucu çıkarılmamalıdır.” (Lenin, İki Taktik, s. 

48) 

“Burjuva Devriminin, Proletarya çıkarlarından çok Burjuva çıkarlarına uygun 

olduğu söylenebilir. Ama, Proletaryanın çıkarlarına hiç uymadığı görüşü, açıkça saçma 

bir görüştür. Bu saçma görüş bizi Narodnik teorisine... Burjuva siyasi özgürlüğünün 

bizim için gereği yoktur, demeye, yahut o saçma görüş bizi anarşizme vardırabilir.” 

(Lenin, İki Taktik, s. 49) 

Stratejiden ve Taktikten Söz Etmenin Yolu 

Strateji çizmek: 

a) Aklına esenin işi değildir. Partice çizilir. 

b) Soyut Kavram, Slogan atmak değildir. Somut Pratik Program ister. 

c) “Formül ezberciliği” devrimci güçsüzlüğün belgesidir. 

 

Kırk yıl sonra Türkiye’de ne yapılıyor? 

“Gelin kapı arkasında baltayı buluyor” olsa hiç kınamayacağız. Hiç kimsenin 

görmediği ve bilmediği bir Strateji baltası keşif ve icat edildiği kendine göre velvelelice 

ortaya atılıyor. Türkiye’nin, içinde yaşanılmış, ıcığı-cıcığı çıkarılmış Sınıf ilişkileri, 

tamamıyla altüst ediliyor. Ve bir hayli çam devirmeler, yeni bir “Devrim Stratejisi” gibi öne 

sürülüyor. 

Bu “ihtirâ [Türetme]”, Lenin’in “İki Taktik” emeği son Türkçeye çevrildiği sırada 

ortaya konup, ısrarla tekrarlandığı için, o yoldaki çabaları, asıl kaynağında görmek ilginç 

olacaktır, “İki Taktik” emeği, asıl problemi nasıl koymaktadır? En az anlaşılan ve en çok, 

hatta trajik biçimde, karıştırılan gerçeklik burada yatıyor. Herkesin bakabileceği sayfalarda 

yürüyelim. 

“İki Taktik” her şeyden önce Skolastiği Bilimcil Sosyalizme sokmamak metodu ile 

yola çıkıyor. Ezbere formül papağanlığını yok etmek için bütün özentilerin yolunu kesiyor: 



“Soyut gerçeklik yoktur, gerçeklik her zaman somuttur”. (Lenin, İki Taktik, Türkçe 

Baskısı, s. 89) diyor. 

Diyalektik somutlukta “formül ezberciliğini” sık sık çürütüyor: 

“(Devrimci Komün)’ün sözünü etmek, Partinin pratik Programına hiç 

değinmediğine göre ve gerekçe olarak kararlardan birinde Tarih dersi verildiğine göre: 

formülleri ezberlemiş olan bir adamın yersiz muhakeme yürütmesinin ve devrimcinin 

güçsüzlüğünün kanıtı değil midir?” (Lenin, İki Taktik, s. 82) 

Bu metodun yönü açıktır: 

1- Dünyanın neresinde ve ne zaman olursa olsun bir Sosyal Strateji veya Taktik 

konusunu ele almak, yalnız ve ancak “Parti”, yani Siyasi İktidar Savaşı yapan bir örgüt 

çerçevesi içinde ciddiye alınabilir. 

2- Parti açısından problem, “Devrimci Komün” veya “Devrimci Slogan”, “Devrim 

Stratejisi” gibi soyut kavramlar satrancı oynamakla değil, yalnız ve ancak “Pratik 

Program” somutluğunu derinliğine işlemekle konulabilir. 

3- Parti ve Pratik Program ötesinde girişilen her soyut tartışma, ne Stratejik veya 

Taktik, ne başka herhangi bir Politik problemi ne ortaya koymuş olur, ne de o çeşit 

yapmacıklar ciddiye alınabilir. O zaman, geceli gündüzlü tekrarlanacak ve bir ölçüde 

yaymaktan bıkılıp usanılmayacak bütün “Formülleri ezberleyiş”lerin bir tek anlamı 

kanıtlanır: “Yersiz muhakeme yürütme” önündeyiz. Onu yapan ister “Bir adam” olsun, 

ister bir küme insan olsun, “Devrimci güçsüzlüğü” içinde bunalmış kimselerdir hepsi. Su 

üstüne yazı yazmaktadırlar. 

Küçükburjuva Devrimciliği - Proletarya Devrimciliği 

Demokratik Devrimi bitmemiş ülkede iki tip Strateji belirir: 

a) Küçükburjuva görüşü: Kapitalizme uğramadan Sosyalizme geçmek (Narodnik anarşisi). 

b) Proletarya görüşü: Kapitalizm kaçınılmazdır. Burjuvalar için olsa da, İşçi Sınıfı ve Halk 

için de olumlu yanları ve olumsuz yanları vardır. 

Metodu bu denli duru ve kesin olan “İki Taktik”in, özü nedir? 

İşte asıl kargaşalığın, “kafa karıştırmanın” ve kör dövüşünün ortalığı kırıp geçirdiği 

yan burasıdır. Artık Türkçeye de iyi kötü bir çevirisi yapılmış bulunan “İki Taktik”i anlamak 

için “Bilgin” veya “Keskin nişancı” olmaya hacet yoktur. Her okuduğunu anlamaya 

alçakgönüllüce emek harcayabilen işçi ve köylü ve aydın arkadaş, yazılanları oldukları gibi 

kavramakta aşırı güçlüğe uğramaz. 

“İki Taktik” kaçamaksızca belirtiyor: 

“Hepimiz, Burjuva Devrimini Sosyalist Devrimle karıştırıyoruz, hepimiz kesin 

olarak bu iki devrimin birbirinden ayırt edilmesi üzerinde direniyoruz.” (Lenin, İki 

Taktik, s. 87) 



“İki Taktik” eleştirisi ne zamana geliyor? 

Dünyamızda genellikle Kapitalizmin Tekelci Soysuzlaşması ile açtığı: Genel 

Bunalımlar (Krizler, Savaşlar, Devrimler) çağına; ve özellikle Çarlık Rusya’sının kapılarını 

1905 Devrimi’nin kırıp içeriye girdiği güne geliyor. Artık, “Devrim” gelir mi, gelmez mi 

konusu değil, çatan devrimin ne olduğu günün konusudur. 19’uncu Yüzyıl boyu hep o konu 

didiklenmiştir. Hangi Devrime hangi Sosyal Sınıf baş çekerek varılacaktır? Tartışma budur. 

Devrim az çok uzaklarda iken iki Sosyal küme devrimcileri, Devrimin karakteristiğini 

vermekte ikiye bölünmüşlerdi. 

1- Küçükburjuva Devrimcileri: Kendi Sosyal Kümelerinin eğilimine kapılarak bir 

tatlı hayali savunuyorlardı. Özellikle, Barbarlıktan en son Uygarlığa geçmiş bulundukları için, 

İslav köylerinin şurasında, burasında İlkel Sosyalizm’den kalma “Mir” gibi “Komunalar” 

vardı. Küçükburjuva Devrimcileri, o İlkel Sosyalizm basamağından, “Mir”den: 

Avrupa’daki gibi Kapitalizme hiç uğramaksızın, doğru Modern Sosyalizme 

geçilebileceğine inanıyorlardı. Çabuk yenildiler. 

“Rusya’nın Kapitalist gelişimden kaçınabileceğini, Kapitalizmden çıkabileceğini, 

şu veya bu tarzda Kapitalizmin üstünden atlayabileceğini ve bunun Kapitalist sistem 

içinde ve Kapitalist temeller üzerinde Sınıflar Mücadelesinden ayrı bir yoldan 

başarılabileceğini düşünen Narodnik ve Anarşistlerin rüyalarına Marksizm son 

vermiştir.” (Lenin, İki Taktik, s. 49) 

Türkiye’de, Narodnik’lerin “Sıfır numara”larına bile benzemeyen “Kadrocu 

ideolog”ların yumurtladıkları, sakın Narodnik’lerle karıştırılmasın. Ama, Narodnik 

eğilimlerine “son” verildiği de kesinlenmesin. 

2- İşçi Sınıfı Devrimcileri: Objektif (nesnecil) ve somut gerçekliğe bakınca, genel 

olarak hayale kapılmıyorlardı. 

“Marksistler, kesin olarak, Rus Devriminin Burjuva karakteri taşıdığı 

kanısındadırlar. Bu ne demektir?” 

Soruya tek yanlı ve “ya evet - ya hayır” la karşılık vermek ancak Skolastik 

Marksistlerin harcı olur. Diyalektik Marksistler için problem çok yanlı ve çelişkilidir. Burjuva 

Demokratik Devrimi genellikle: 

“Asya Kapitalizmine değil, Avrupa Kapitalizmine geniş ve hızlı bir gelişme yolu 

açacak”tır. (Lenin, İki Taktik, s. 47) 

Ancak, “Avrupa Kapitalizmi”, ne olduğunu Avrupa’da göstermiştir. Yekpare bir 

sonuç değil, millet içinde iki millet (Burjuvazi - Proletarya) çelişkilerini yaratmıştır. Geri bir 

ülke olan Çarlık Rusyasında bu çelişkiler elbet ileridekilerden daha yaman ve orijinal 

çelişkiler getirecektir. 

1- Bir yanda olumsuzluklar yığılacaktır. 

“Rusya’da Burjuvazinin sınıf olarak egemenliğini mümkün kılacak” “Kapitalizmi 

ortadan kaldırmak şöyle dursun, tam tersine, Kapitalizmin gelişmesinde yeni bir 



sıçrayış sağlayacak.” Hatta: “Köylü ayaklanmalarının başarısı bile”, “Toprakların köylü 

isteklerine ve çıkarlarına uygun biçimde dağılması bile” (Lenin, İki Taktik, s. 47) aynı 

sonucu verecektir. “Demokratik biçim değiştirmeler... Burjuva egemenliğinin 

kendiliğinden sarsılması anlamı taşımaz.” (agy) 

Sen “armut piş, ağzıma düş” beklersen olacağı budur. Yalnız iş o kadarla kalamaz. 

2- Öte yandan olumluluklar yığılacaktır. 

“Şu (sosyal - ekonomik karakteri gereği burjuva olan) Demokratik Devrim, 

proletarya için, en büyük önemi taşımadığı anlamına gelmez.” Her şeyden önce: “Köylü 

yığınının Sınıflara bölünmesini hızlandıracak”, köyde sınıflar savaşını, şehirde 

proleterleşmeyi arttıracaktır. Demokratik Devrimin: “Köylü için de, işçi için de elverişli 

biçimlere bürünmesinin imkânsız olduğu sonucu çıkarılmamalıdır.” (Lenin, İki Taktik, s. 

48) 

“Burjuva Devriminin, Proletarya çıkarlarından çok Burjuva çıkarlarına uygun 

olduğu söylenebilir. Ama, Proletaryanın çıkarlarına hiç uymadığı görüşü, açıkça saçma 

bir görüştür. Bu saçma görüş bizi Narodnik teorisine... Burjuva siyasi özgürlüğünün 

bizim için gereği yoktur, demeye, yahut o saçma görüş bizi anarşizme vardırabilir.” 

(Lenin, İki Taktik, s. 49) 

Burjuva Devrimciliği - Proletarya Devrimciliği 

Çarlıkta Burjuvazi cılız. Marksistler ne yapacak? Menşevik - Bolşevik ayrıldı. 

Kalp Marksistlerce: İşverenleri ürkütmemek için hükümete katılmamalı, Avrupa’da Sosyalizm 

tutarsa iktidara geçmeli. 

Gerçek Marksistlerce: İşverenleri bırak. İşçi kardeş, köylülerle birleş. Biz iktidarı alırız: 

Avrupalılara örnek oluruz. 

Marksistlerin genel kavrayışları da kendi içinde, çarçabuk bölünmeye başladı. Çar 

Rusyasının, hele 1905 yılı (Rusya’nın Japonlara yenilgisinden 1 yıl sonra), bir Devrimle yüz 

yüze geldiği bu devrimin Demokratik Burjuva Devrimi olduğu hiç değilse Marksistler için 

tartışılmaz gerçeklikti. Ama, en büyük tartışma burada patladı: Devrimde öncü İşveren Sınıfı 

mı, İşçi Sınıfı mı olacak? Dolayısı ile de: İktidar İşveren Sınıfına mı, yoksa İşçi köylü 

ittifakına mı geçecek? Ana problem bu idi. 

Onun için: “Devrimin kapsam alanını” daraltmamak, Gelgeç Hükümete katılmamak, 

“Sosyalist çalışmayı ve bilinci derinleştirmek”… gibi kaçamaklı mız çıkaranlara İki 

Taktik şöyle bağırıyordu: “(Devrimin Kapsam alanı) hangi gerçek güçlere dayanır? Hiç 

düşündünüz mü baylar?” (Lenin, İki Taktik, s. 103) 

Baylar (kimi bizimkiler gibi) bunu düşünmüyorlardı. İşverenlerin Tutarsız oluşu 

önünde şu iki zıt sonuca varılıyordu: 

 

 



Konferans 

(Yeni-İskra’cılar) 

(Azınlıkçılar) 

Kongre 

(Vperyod-Proletarii’ciler) 

(Çoğunlukçular) 

 

“Burjuvazi tutarsızdır, devrimden yüz çevirebilir. 

Onun için arkadaşlar, sakın geçici hükümete 

girmeye kalkışmayın. Çünkü, sonra Burjuvazi 

Devrimden yüz çevirir. Böylelikle Devrimin 

kapsam alanı daralmış olur.” (Lenin, İki Taktik, s. 

107) 

 

“Burjuvazi tutarsızdır. Devrimin sağladığı kazançları 

elimizden koparıp alma yolunda çaba göstermesi 

beklenmelidir. Onun için, İşçi Arkadaşlar, Köylüleri çevrenize 

toplayınız. Devrimde sağladığımız kazançları, bencil 

Burjuvaziye mücadelesiz teslim etmeyeceğiz.” (age) 

 

(Bunun Alaturka karşığlığı: Aman ürkütmeyelim 

burjuvaziyi, Faşizme gider’dir) 

 

(Türkçesi: Bırak giderse gitsin Burjuvaziyi… Cehenneme dek yolu 

var. Sen köylüye bak.) 

 

Bu iki zıt sonuç, Azınlıkçıları (Menşevikleri) kendi ülkelerinde halktan kopardığı, 

köylülere güvensiz bıraktığı için, ister istemez ülke dışından yabancı güçlere bel bağlatıyordu. 

Çoğunlukçular ise tam tersine, kendi topraklarının insanlarına, başta köylülüğe dayandıkları 

için, dışarıdan yardım ütopyasına kapılmıyorlardı. İki Tezin karşılıklı özeti şöyle idi: 

 

Azınlıkçılar Çoğunlukçular 

 

“Yalnız, belirli bir ölçüye (?) kadar Sosyalizm için 

olgunlaşmış bulunan Batı Avrupa’nın ileri 

ülkelerinde Devrimin başarıya ulaştığı durumda... 

Sosyal Demokrasi kendi inisiyatifi ile, iktidarı 

almaya niyetlenmeli ve aldıktan sonra da onu elden 

geldiğince elinden bırakmamalıdır. Ancak böyle bir 

durumda Rus devriminin Tarihçil sınırları geniş 

ölçüde geri itilebilir ve Sosyalist biçim değiştirme 

yoluna girme olanağına kavuşabilir.” (Lenin, Yeni-

İskra Kararının Son Bölümü, İki Taktik, s. 83) 

 

“Vperyod, İktidarı muhafaza etmede gerçek olanakların 

neler olduğunu belirtmiştir. Bu olanaklar: PROLETARYA ile 

KÖYLÜLERİN Demokratik Devrimci iktidarından ibarettir, 

bütün karşıdevrimci güçlerini yenmeye yetecek olan o yığınların 

ortak güçlerinden, Demokratik Devrimde Proletarya ve Köylü 

çıkarlarının kaçınılmazca denk oluşundan başka bir şey 

değildir.” 

“Proletaryanın Avrupa’da zaferi (ki, Devrimin 

Avrupa’ya yayılmasıyla Proletaryanın zaferi arasında belirli bir 

uzaklık vardır) Rusya’da Burjuva Karşıdevriminin bir 

direnmesine sebep olacaktır” (Lenin, İki Taktik, s. 85) 

 

(Yani Sosyalizmi ört uyusun, bekle büyüsün! 

Ancak Avrupa Malı olursa Sosyalizm olur. İthal ederiz, 

gibi…) 

 

(Yani: Sosyalizmin yolu Avrupa’dan geçmez, İşçi - Köylü 

işbirliğinden geçer.) 

 

Nitekim Çoğunlukçuluğun dediği dolaylı yoldan çıktı. Sosyalizmin Rusya’da zaferi, 

Avrupa’da Karşıdevrimin direnişini kışkırttı. Ancak, 1905 yılı bu sonuç ortada değildi. 

Oportünizmin ise demagojisini kimse doğru sözle tüketemez. Çoğunlukçular somutça: 



“Cumhuriyeti Kurmak” parolasını önerirken, Azınlıkçılar: “Burjuva Hükümet Düzenini 

eleştirmek için tam bir özgürlük sağlamak” gibi “anlamı şâirin karnında”, uygulanması: 

“Burjuva İktidarını” destekleme olan makarna laflar dizelediler. “İleri” Alman 

Sosyalistlerinin Kayzer’e karşı “Cumhuriyet” değil, “Sosyalizm” parolası attıklarını örnek 

gösterdiler. Onlara şu sille indirildi: 

“1898 yılı Alman Sosyal - Demokratı Cumhuriyet meselesini ön plana koymadığı 

için kınanamaz; bu tabiîdir. Ama, Cumhuriyet meselesini gölgede bırakmış olan bir 

1848 Alman Sosyal - Demokratı, Devrime ihanet etmiş olurdu. Soyut gerçek yoktur, 

Gerçeklik her zaman somuttur.” (Lenin, İki Taktik., s. 89) 

“(Çarlığa karşı kesin zafer) bize imkân sağlıyorsa, devrimcileri aktif olarak bunu 

gerçekleştirmeye çağırmalıyız; sadece devrimin Batı Avrupa’ya yayılmasını öngören 

parolaları değil, Batı’daki devrime katkıda bulunmak için parolalar atmalıyız.” (Lenin, 

İki Taktik., s. 86) 



ABA’cı TİP Liderleri ve Proletarya Hazırlıksızlığı 

TİP ABA’cıları (Aybar - Boran - Aren’cileri); TİP Minima Programı (Demokratik Devrim) 

dururken, Sosyalizm (Maksima Program) taslamakla, Halk Cephesi gibi günün görevlerinden 

kaçtılar. İşçi Sınıfının (Bilinç - Örgüt - Eğitim) gereklerini atlattılar. 

Türkiye’de Burjuva Devrimciliği eğilimini ABA’cı (Aybar - Boran - Aren’ci) TİP 

Liderleri, Proleter Devrimciliği eğilimini ise, TİP dışı sosyalistler savunmak durumuna 

düştüler. Gerçekte, o ABA’cı TİP Liderleri, doğrudan doğruya TİP’in kendi Tüzük ve 

Programına karşı çıkmışlardı. Çünkü TİP’in Programı, herhangi bir İşçi veya Sosyalist 

Partisinin “Minima (Enaz: Asgari) Programı” idi. Proleter Devrimcileri: ABA’cı Liderlerine 

karşı TİP’i savunuyorlardı. Ama ABA’cı Liderler, ellerindeki TİP Programı yokmuş gibi, 

ansızın (bir zaman sözünü edenleri boğdukları) Sosyalizm’in [Yani “Maksima (Ençok: 

Azami) Programın”] kesin şampiyonları kesildiler. Halk Cephesi kurmak, İşçi Sınıfını: 

(Örgütlemek + Bilinçlendirmek + Eğitmek) gibi günlük görevlerinden kaçtılar. 

Azıcık “yavuz hırsızlık”a benzeyen bir şahbazlıkla da, karşılarındakileri, TİP 

Programına uygun Demokratik Devrimciliği savundukları için, Sosyalizme ihanet etmekle 

suçladılar. Onlar (ABA’cı TİP Liderleri), hiç ötesi yok, gelecek seçimde “Başa 

güreşecek”ler: Sosyalizmi yekten kuracaklardı. Bu tartışma, elbet “Ayıyı vurmadan, 

postunu paylaşma kavgası” değildi. ABA’cılar, en basit Programlarının uygulamasını, 

“kayıkçı dövüşü”ne çevirip günlerini gün etmek istiyorlardı. Kendi tekerlemelerinden başka 

kitap okunmasını Parti üyelerine yasak etmişlerdi ya, kendileri de yasağa uymuşlar, anlaşılan 

artık Türkçeye de çevrilmiş, her işçinin okuyabileceği kitapları ya okumuyorlar, yahut 

anlamak istemiyorlardı. 

Oysa ABA’cıların Keskin Sosyalistlik demagojilerine 65 yıl önce kesin karşılık 

verilmişti. Minima Programla Maksima Programı birbirine karıştırmak, yaşadığı toprağı 

ve insanları tanımamaktan, turist sosyalist olmaktan başka bir şey değildi: 

“Ancak, en kalın kafalılar, şu anda gelişmekte olan Demokratik Devrimin Burjuva 

kökenlerini inkâr edebilirler; ancak en saf iyimserler, işçi yığınlarının sosyalizm 

amaçları üzerine ve bu amaçlara ulaşmak için tutulacak yol hakkında henüz pek az şey 

bildiklerini unutabilirler. Ve hepimiz şuna inanıyoruz: İşçilerin kurtuluşu, işçilerin 

kendilerinin eseri olacaktır; yığınların bilinci ve örgütlenmesi olmaksızın, yığınlar 

hazırlanmadan ve eğitilmeden, bir sosyalist devrim söz konusu olamaz. Sosyalist 

Devrimi geciktirdiğimiz yolunda anarşistçe itirazlara karşılık olarak şunu söylüyoruz: 

biz, Sosyalist Devrimi geciktirmiyoruz, biz biricik güvenilir ve doğru yoldan, 

Demokratik Cumhuriyet yolundan Sosyalist Devrime doğru ilk adımı atıyoruz. Kim, 

Sosyalizme siyasi Demokrasi dışında, başka bir yoldan varmak istiyorsa, ister istemez, 

hem iktisat bakımından, hem de siyaset bakımından saçma ve gerici sonuçlara varır. 

“Eğer bir gün, işçiler bize, Maksima (Azami) Programımızı niçin 

uygulamıyorsunuz, diye sorarlarsa, kendilerine Demokrasiye bağlı halk yığınlarının 

Sosyalizme henüz ne kadar az gelişmiş bulunduğunu, Proleterlerin örgütlenmesinin 

henüz ne kadar yetersiz olduğunu göstereceğiz. Öyleyse, bütün Rusya’da yüz binlerce 

işçiyi gidin örgütleyin, milyonlarca emekçinin Programımızı desteklemesini sağlayın! 

Bunu bir deneyin ve anarşistçe boş palavralarla yetinmeyin ve o zaman hemen 

göreceksiniz ki, bu örgütlendirme ve bilinçlendirme işinin, o sosyalist eğitim işinin 



başarısı, Demokratik Devrimin eksiksiz gerçekleştirilmesine bağlıdır.” (Lenin, İki Taktik, 

s. 21-22) 

ABA’cı TİP Liderleri ve Proletarya Hazırlıksızlığı 

TİP ABA’cıları (Aybar - Boran - Aren’cileri); TİP Minima Programı (Demokratik Devrim) 

dururken, Sosyalizm (Maksima Program) taslamakla, Halk Cephesi gibi günün görevlerinden 

kaçtılar. İşçi Sınıfının (Bilinç - Örgüt - Eğitim) gereklerini atlattılar. 

Türkiye’de Burjuva Devrimciliği eğilimini ABA’cı (Aybar - Boran - Aren’ci) TİP 

Liderleri, Proleter Devrimciliği eğilimini ise, TİP dışı sosyalistler savunmak durumuna 

düştüler. Gerçekte, o ABA’cı TİP Liderleri, doğrudan doğruya TİP’in kendi Tüzük ve 

Programına karşı çıkmışlardı. Çünkü TİP’in Programı, herhangi bir İşçi veya Sosyalist 

Partisinin “Minima (Enaz: Asgari) Programı” idi. Proleter Devrimcileri: ABA’cı Liderlerine 

karşı TİP’i savunuyorlardı. Ama ABA’cı Liderler, ellerindeki TİP Programı yokmuş gibi, 

ansızın (bir zaman sözünü edenleri boğdukları) Sosyalizm’in [Yani “Maksima (Ençok: 

Azami) Programın”] kesin şampiyonları kesildiler. Halk Cephesi kurmak, İşçi Sınıfını: 

(Örgütlemek + Bilinçlendirmek + Eğitmek) gibi günlük görevlerinden kaçtılar. 

Azıcık “yavuz hırsızlık”a benzeyen bir şahbazlıkla da, karşılarındakileri, TİP 

Programına uygun Demokratik Devrimciliği savundukları için, Sosyalizme ihanet etmekle 

suçladılar. Onlar (ABA’cı TİP Liderleri), hiç ötesi yok, gelecek seçimde “Başa 

güreşecek”ler: Sosyalizmi yekten kuracaklardı. Bu tartışma, elbet “Ayıyı vurmadan, 

postunu paylaşma kavgası” değildi. ABA’cılar, en basit Programlarının uygulamasını, 

“kayıkçı dövüşü”ne çevirip günlerini gün etmek istiyorlardı. Kendi tekerlemelerinden başka 

kitap okunmasını Parti üyelerine yasak etmişlerdi ya, kendileri de yasağa uymuşlar, anlaşılan 

artık Türkçeye de çevrilmiş, her işçinin okuyabileceği kitapları ya okumuyorlar, yahut 

anlamak istemiyorlardı. 

Oysa ABA’cıların Keskin Sosyalistlik demagojilerine 65 yıl önce kesin karşılık 

verilmişti. Minima Programla Maksima Programı birbirine karıştırmak, yaşadığı toprağı 

ve insanları tanımamaktan, turist sosyalist olmaktan başka bir şey değildi: 

“Ancak, en kalın kafalılar, şu anda gelişmekte olan Demokratik Devrimin Burjuva 

kökenlerini inkâr edebilirler; ancak en saf iyimserler, işçi yığınlarının sosyalizm 

amaçları üzerine ve bu amaçlara ulaşmak için tutulacak yol hakkında henüz pek az şey 

bildiklerini unutabilirler. Ve hepimiz şuna inanıyoruz: İşçilerin kurtuluşu, işçilerin 

kendilerinin eseri olacaktır; yığınların bilinci ve örgütlenmesi olmaksızın, yığınlar 

hazırlanmadan ve eğitilmeden, bir sosyalist devrim söz konusu olamaz. Sosyalist 

Devrimi geciktirdiğimiz yolunda anarşistçe itirazlara karşılık olarak şunu söylüyoruz: 

biz, Sosyalist Devrimi geciktirmiyoruz, biz biricik güvenilir ve doğru yoldan, 

Demokratik Cumhuriyet yolundan Sosyalist Devrime doğru ilk adımı atıyoruz. Kim, 

Sosyalizme siyasi Demokrasi dışında, başka bir yoldan varmak istiyorsa, ister istemez, 

hem iktisat bakımından, hem de siyaset bakımından saçma ve gerici sonuçlara varır. 

“Eğer bir gün, işçiler bize, Maksima (Azami) Programımızı niçin 

uygulamıyorsunuz, diye sorarlarsa, kendilerine Demokrasiye bağlı halk yığınlarının 

Sosyalizme henüz ne kadar az gelişmiş bulunduğunu, Proleterlerin örgütlenmesinin 

henüz ne kadar yetersiz olduğunu göstereceğiz. Öyleyse, bütün Rusya’da yüz binlerce 

işçiyi gidin örgütleyin, milyonlarca emekçinin Programımızı desteklemesini sağlayın! 



Bunu bir deneyin ve anarşistçe boş palavralarla yetinmeyin ve o zaman hemen 

göreceksiniz ki, bu örgütlendirme ve bilinçlendirme işinin, o sosyalist eğitim işinin 

başarısı, Demokratik Devrimin eksiksiz gerçekleştirilmesine bağlıdır.” (Lenin, İki Taktik, 

s. 21-22) 

Türkiye’de Sendikalizm ve Parlamentarizm 

Türkiye, Finans-Kapitalin sömürgemsi yangın yeridir. Öyle olduğu için, Aşırı-Kârla 

oturaklılaşmış bir: Sendikalizmci “Aristokrat amelesi” ve “Parlamentarizm”ci “Aydın 

Küçükburjuvazisi” olamazdı. 

Türkiye solunda, bir yılı aşkın zamandır, birbirine paralel iki olay suyun yüzüne çıktı: 

1- TİP içinde patlama, ABA’cıların Tekerlenmesi. 

2- TİP dışında Millî Demokratik Devrim “Stratejisi” yahut Tekerlemesi. 

Sonra bu iki olay birbirine girdi. Karşılıklı Tez ve Antitez tartışmalarının tümünü 

izleyebildiğimiz söylenemez. 

TİP içindeki patlama nedir? 

Kimi TİP liderlerinin TİP’in temellerine koydukları saatli bombadır. 

Nereden çıktı bu patlama? 

TİP’i ilk kuran Sendikacılar: Mebus olmak “amacını” ülküleştirdilerdi. Nitekim, ilk 

TİP Genel Başkanı, Mebus olma “şansını” TİP yerine başka Partide görür görmez, ora 

listesine kendini atmakta sakınca bulmadı. Bezirgân Kulüp ve Parti’lerimiz için “geçer akça” 

sayılan bu “Transfer” yolu da tutmayınca, TİP’e bir “Baş” arandı. 

Bulunan “Baş”, anlaşılıyor, gövdeye göreydi. Parlamentarizm: aydın “Baş”ların da, 

Sendikacı “Gövde”lerin de ortak eğilimlerine tıpatıp uygun, ortak “ideoloji”leri haline geldi. 

Hele çarçabuk “Millî Artık”tan 15 TİP Milletvekilinin çıkıvermesi, Parlé’mantarizm
12

 

ideolojisini sanki perçinledi. “Zafer” sarhoşluğu son kertesine vardı. 1969 seçimlerinde 

“Başa güreşme” pertavları atan yağlı pehlivanlardan geçilmiyordu. 

Bir şey unutuluyordu. Parlamentarizm: gerçi Emperyalist Anavatanlarda tutmuştu. 

Çünkü bunun sosyal temel şartı: İşçi Sınıfı içinde oturaklı bir “Aristokrat amele” zümresi 

(İşçi Küçükburjuvazisi) ile, kaderini onunla eşleştiren Aydın Küçükburjuvazisi vardı. 

Aristokrat İşçi zümresi, Finans-Kapitalin beslemesiydi; Emperyalizm Dünya ölçüsünde 

tekelci aşırı-kâr çapulu yapmak sayesinde, Sermayeye sadık bekçi köpekliği yapan oturaklı 

bir sosyal küme yaratmıştı. 

                                                 

12
 H. Kıvılcımlı, burada Fransızcada “konuşma, söz” anlamına gelen  “Parlé” kelimesinden 

kinaye yapıyor. 



Türkiye Finans-Kapitalinin, ne sömürge çapulundan, ne yeni-sömürgeci çapulundan 

doğmuş bir aşırı-kâr kaynağı yoktu. Türkiye kapitalizmi, yabancı sermayenin sadakasıyla 

geçinen bir tutsaktı. Doğu (Şark) vilâyetleri, aşırı-kâr şöyle dursun, komando aşırı masrafıyla 

kundaklanıyordu. Bu bakımdan, Türkiye’de ancak (CIA ve Entelijens Servis gibi) yabancı 

casus örgütlerinin yerli tutsaklarıyla birlikte yetiştirdikleri sayılı, sadık, yarı-resmî, yarı-sivil, 

Toplum Polisine benzer “İşçi Polisleri” yaratılabilirdi. Bu “Besleme Aristokrat İşçi” 

taslaklığı, yapma olarak, yani parasını yabancı ajanlara ödeterek kullanılabilirdi. Demek 

bizimkilerin madde tabanları oturaksızdı. Aristokrat işçi küçükburjuvaları tutarsız 

durumdaydılar. 

Aydın küçükburjuvaları avlayarak besleyecek olan Sendikalizm bülbüllerine gelince, 

onlar Aristokrat İşçilerden de daha iğreti idiler. Sendikalara, yerli yabancı ajanlar dışında, bir 

tek Aydın kişinin girmesi, kanunlarla yasak edilmişti. Ancak ajan Sendikacı gangsterliğine 

bir “Hukukî Kaftan” giydirmeye çağrılı tek tük işsiz avukat, suç ortaklığına iyice 

yatkınlaştığı ölçüde, Sendika paryası gibi kullanılabiliyordu. Böylece, Sendikalizmin 

ideolojik üstyapısı da oturaksız kalmıştı. 

Batı Emperyalizminin türettiği: Aristokrat İşçi zümresi ile o zümrenin istihkâmı olan 

Sendikalizm her bakımdan tutarlı olamayınca, Türkiye’de “meşru” bir Parlamentarizm: 

gerek maddece, gerek moralce temelsiz kalıyordu. TİP “Lider”leri bunu anlamamışlardı. 

Seçim Kanunu değişiklikleri önünde bıyıklarını yemekten başka bir şey yapamadılar. 

Parlamento dışı çalışmaya ise “Tenezzül” edebilirler miydi? Onun için, Sosyalizmin 

Türkiye’deki düşünce gücü yerine, halka çoban aşkı (idil) okuyan romantizmiyle yetindiler. 

Bir Delikanlının Yomsuz Falı 

Seçim gitti: ABA’cılar bitti. Ölüm falları: (Demokratik + Sosyalist) devrimi “ilk” yapmaktı. 

Dokunulmadan düştüler. 

“Başa güreşme” gösterileriyle girilen 1969 Seçimlerinden 2 tek Milletvekili ile, 

çıkılınca, TİP liderleri, İskambilden Şatolar gibi birbirlerinin üzerine yıkıldılar... Bunca 

yağmur duasına çıktıkları Parlamentarizm göklerinden, mutsuz “baş”larına taş yağmıştı. 

Külahını kurtaran kaptandı. 

Uzakta TİP’e karşı “Strateji” talimleri yapan Millî Demokratik Devrimciler, bu 

kendiliğinden patlak vermiş TİP Liderleri Katastrofunu kendilerinden bildiler. Boşuna 

“günahı” boyunlarına aldılar. Zaten MDD’cilerin bile “Katakulli”den gelme “Kataklizm” 

(yıkılış) dedikleri o yıkılışı, karşıdakiler çoktan onlara yüklemek istiyorlardı. Üst üste 

“Haysiyet Divanı” kıyımları, üye olan ve olmak isteyenlere yağdırılan “Merkeziyetçi” 

yıldırımlar, hep onları bahane ediyorlardı. Ve bir taşra dergiciğinde bir delikanlı en 

“Şairane” üslûpla onlara 21 Kasım 1966 günü şöyle çıkışmıştı: 

“Duygularınıza tutsaklığınız uğruna cinayetler işliyorsunuz baylar. Bu milyona 

varan inanmış topluluk bir çözülürse -bir çözülürse- üçünü beşini bir araya getirmek 

çok zor olacak. Kayıplar büyük olacaktır. Türkiye İşçi Partisi’nin yöneticilerini hedef 

alarak bölmeye, hırpalamaya hakkınız yoktur.” (Kenan Coşkun, Sapkın Duygular, Çaltı, 

No. 178) 



Hem milyonla “inanmış topluluk”, hem “bir çözülse” “üçü beşi bir araya” 

gelemezler... Demek “Yöneticilere” bu denli dramatik tutku besleyenler de, TİP’i çil yavrusu 

edip bölüyorlardı. Ve o durumda şöyle düşünülüyordu: 

“Türkiye İşçi Partisi Demokratik yönden tüm aşamaları akışına katarak 

Sosyalizmin özüne, biçimine toz kondurmadan, (nasıl ki kapitalistlere Tarihte biz ilk 

kurşunu sıkmışsak) Sosyalizmi de demokratik yönden ilk kez dünyada uygulayan ülke 

biz olacağımızı kanıtlayacaktır. (Belgeleyecektir.)” (ay) 

Kara-cümlesi eksik de olsa, bu Nâzımkâri “Serbest Nazım” Parlamentarizm’in 

Türkiye’de “Kapitalizme ilk kurşunu sıkacağına” inancın ürünüydü. “TİP yöneticileri” 

birbirlerini “bölüp hırpalayınca” ise, o satırcıkları döktüren gibilerin ne hale geldikleri 

“varsayım”lanabilir. 

Daha o “dokunmayın düşeriz” (“çözülürüz” ha!) felsefeli çocukça “çoban aşkı” 

satırları, güdümlüce kekelenirken dahi, bütün bir “Sapkın” programcıktı. “Sosyalizmin 

özüne, biçimine toz kondurmamak” siperi arkasına çekiliyordu. “Tarihte Kapitalistlere 

ilk kurşunu biz sıktık” gibi kuyruklu bir yalana dayanıyordu. “Tüm aşamaları 

(Antiemperyalist-Antifeodal aşamayı da, Sosyalist aşamayı da) akışına katmak” lafıyla, 

“Sosyalizmi de demokratik yönden ilk kez dünyada uygulayan ülke biz” (yani 

Sendikalist-Parlamentarist “Legal Marksizm”) başaracak gibi soyut bir falcılığı öne 

sürüyordu. 

Panayır Kebapçılığına Reçeteler: “Sosyalizm Türlüsü” 

Parlamentarizmin başlarına yıkılışını: “İdeolojik” merhemle ilaçladılar. ABA’cı aşçıbaşıların 

“Sosyalizm türlüsü”; Minima Programı baltalamak için Maksima Programa uçmaktı. Batıdaki: 

(Sendikalizm - Tradünyonizm - Ekonomizm), (Parlamentarizm - Oportünizm – Reformizm - Legal 

Marksizm) ABA’cılara az gelirdi. 

Bu tip demagojiler, Bilimcil Sosyalizme karşı en az yüzyıldan beri en az yüz kılıkta 

saldırıya geçirtilmişti. Ortalığı kırıp geçiren gerçekliği bırakıp, gerçek-üstü gibi gösterilen 

kuru varsayımlarla karşısındakileri oyalamak taktiği idi bu. Düşmanı, bulunduğu elverişli 

mevzilerden, en elverişsiz yere çekip orada muharebeyi kabul ettirdikten sonra, daha kolay 

yenmek taktiği idi bu. ABA’cı “TİP yöneticileri”, (onlara bu sıfatı vermek ne denli 

doğruysa): küp küp üstüne dizerek tepesine tünedikleri Parlamentarizm saltanatlarına aşırıca 

güvenmişlerdi. Onlara bu saltanatı bağışlayanlar, en alttaki küpü: “Millî Artık” dedikleri şeyi 

çeker çekmez, ısmarlama ütopyalarının tepesi taklak geldiğine tanık oldular. Bu maddecil 

Krah, hepsini, kopardıkları çıngara sözde “İdeolojik” bir kılıf giydirme çabasına zorladı. 

Hiçbirisi “Teori yapmak” şöyle dursun, Teori’nin ne olduğunu anlamış olmak eğiliminde 

değildi. 

Kolayını “Sosyalizm” üzerine “genel laflar” tekerlemekte buldular. “Demokratik 

Sosyalizm”, yok “Güleryüzlü Sosyalizm”. Olmadı. TİP Program ve Tüzüğünü bile ciddiye 

almayan: “Sosyalist Devrim”... Hele bu son silah hepsinden daha “Keskin” düşüyordu. 

Çünkü TİP yöneticilerini her türlü Teorik ve Pratik uğraşılardan bağdaşık (muaf) tutan 

geleceğin “Sosyalizm” göklerine uçuruyordu. Onlara, gömüldükleri bataktan 

(Parlamentarizm’den), sağlam toprağa (Halkı örgütlemeye) çıkmaları söyleniyordu. Onlar, 



bulutlar arasında tapşırdıkları “Sosyalist” Cennet köşkünün paluze
13

 duvarlarını rüyasında 

yalamayanları “Haysiyet” Cehennemiyle zılgıtlıyorlardı. 

Oysa, daha 24 Ocak 1873 günü (97 yıl önce) Karl Marks bu çeşit Geleceğin 

Lokantasında pişirilecek yemeklerin çeşnisi üzerine Bilgincil (Âlimâne) ahkâm kesmelerin 

aşçıbaşı pozlarını şöyle rezil etmişti: 

“Böylece, Parisli “Revue Positiviste”, bir yanda bana, Ekonomiyi metafizikçe ele 

aldığım taşını atıyor, öte yanda, Geleceğin seyyar kebapçısı (Garküche) için 

(Comte’vârî?) reçeteler sayıp dökecek yerde verilerin sırf eleştiricil incelenimi ile 

yetinişimi başıma kakıyor.” (Karl Marks,  Das Kapital, 1932, Wien, I. Cilt, s. 15) 

Türkiye’de konu, gelecek Devrimin “Güleryüzlü” veya “Demokrat” mı olup 

olmayacağı değildi. Sosyalizm: Maksima (azami) programdı. Bugünkü Türkiye: Minima 

(asgari) programı gerçekleştirme durumundaydı. Minima Programın bin bir yakıcı konusu 

oportada çözüm beklerken, Maksima Program (Sosyalizm) üzerine mız çıkartmak, en hafif 

deyimiyle: kaçak güreşmekti. Buna dünyada “Oportünizm” adı verildi. Sırf Sendikalizm 

İngiltere’de Tradünyonizm, Çarlıkta Ekonomizm adını aldı. Sırf Parlamentarizm: Batıda 

Reformizm, Çarlıkta “Legal Marksizm” adını aldı... 
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 Paluze: Nişasta ve şekerle yapılan bir çeşit pelte. 



Ayrım III 

Eneski Sosyalizmden Enyeni Sosyalizme 

(Ak Aydınlık) 



Eneski Sosyalizmden-Enyeni Sosyalizme 

(Ak Aydınlık) 

Bu Ayrımda: Eneski Sosyalizmin Teorik ve Pratik kazançları “Susuş Kumkuması” ile 

yok edilmek istendikçe, Yeni Sosyalizmin nasıl Burjuva (ABA’cı) ve Küçükburjuva (Yön-

Devrim) ana tezleri önünde apışıp kalacağı ele alındı. Enyeni ve Yeni Sosyalizm 

parçalanışında Eneski Sosyalizmi etüt etmek ve lafta değil iş’te saymak istemeyişin 

kompleksi ve yarattığı Bâbil Kulesi belirtildi. Enyeni Sosyalizmin (Eskilik-Bireycilik-İlke) 

gibi konularda Küçükburjuva eğilimi yüzünden Parti dışında: Bilinç-Çizi-Hazırlık-Açıklama 

kuruntuları göze çarptırıldı. 



Diyalektiğin Saçmalamaktan Ayırdı 

Diyalektik birikiş (Ajitasyon + Propoganda) alanında yetti arttı. Artık Örgüte: Proletarya 

Partisine Diyalektik atlayış her saniye geciktikçe, iş saçmalamaya varmaktadır. 

Diyalektiğin bir ana kuralı da Birikim momentini gerekli anında Atlama momentine 

sıçratmaktır. Örnek verelim: suyu ateşin üstüne tencereyle koyduk. Onun içindeki ısı kaç 

dereceye dek çıkar? 100 dereceye dek. Suyu ateş üstünde bir saat de tutsak, bin saat de tutsak, 

derecesini 100’den yukarıya çıkartamayız. Üzerindeki atmosfer basıncı değişmedikçe, bunun 

yolu yoktur. 

Yalnız su değil, her şey böyledir. Hele mücadele (dövüş) ve örgüt (teşkilat) biçimleri 

ve parolaları, inanılmaz ölçüde korkunç sonuçlarıyla büsbütün böyledir. 27 Mayıs 

Sosyalistleri ilkin su gibi saf olarak ortaya çıktılar. Sosyalist düşünce ve davranışlarla 

ısındıkça kızıştılar. O gidişle ateş kesilebileceklerine inandılar. 

Oysa her madde gibi onların varlıkları da belirli bir kaynaşım kertesine (Galeyan 

derecesine) sahipti. Su nasıl l atmosfer basınç altında 100 dereceden aşırıca ısınamazsa, onlar 

da kendi erime ve kaynaşım derecelerinin ötesinde kendi kalitelerini değiştirmeksizin 

kalamazlardı. 

Kimi “Parti-dışı” Sosyalistler için de mesele böyle bir “galeyan” kertesine gelmiştir. 

“Eski”, daha doğrusu: İlkel mücadele Biçimleri ve Parolaları görevlerini kendi çaplarında 

bitirmiş, yeni bir keyfiyete, niteliğe atlama sınırına gelmiştir… Devrimci düşünce ve 

davranışlar bugüne dek Ajitasyon biçimine önem verdi. Gerek düşünceler, gerekse 

davranışlar en çok Ajitasyon biçimleri ve parolaları üzerinde durdu. Son yıllar çıkan kimi 

girişimler, bu ajitasyonları Propaganda kılığına sokmaya çalıştılar. 

Ancak son “Aydınlık Olayı” diyebileceğimiz durum, artık sırf “Ajitrop”un, okulcul 

bir propaganda olarak Propagandanın da “miadını doldurduğunu” ortaya çıkarmış 

bulunuyor. Artık istenildiği denli Ajitasyon ve Propaganda yapılsın, şimdiye dek 

yapılmışlarla alınabilmiş olandan ileri ve verimli sonuç alınamayacaktır. 

Ne var ki, ilkel biçim ve parolalar üzerinde kıyasıya inat ve ısrar, sonuçları olduğu gibi 

bıraksa ne iyi denebilirdi. Her, kertesini aşan durum gibi, “Program” çerçevesinde Ajit-Prop 

geriye tepmeye başladı. Yaptığını bozmaya kalkıştı.  Bunu varılmış bir gelişim aşaması 

sayalım, ama eleştiriden uzak tutmayalım. 

Küçük Sol-Ortalık, hangi olaylarla gerçek ilgisi bulunduğu pek belli olmayan yahut 

açıkça belirtilmeyen bir kavramlar anaforu içinde dalgalanıyor: “Sağ Sapıtma”, “Sol 

Sapıtma”, “İlkede Birlik”, “İlkesiz Birlik”, “Kitle Çizgisi”, “Ferdî Kahramanlık”; “Kişi 

Liderliği”, “Âdil Hiyerarşi” vb. vb... 

Ajit-Prop Örgütlenmeye Varmalı 

İşçi Sınıfına dayanmak: Sosyalist Örgüt’le olur. Sosyalist olmayan örgüt de, örgütlü olmayan 

sosyalist de hiçtir. Sosyalist örgütsüz Proletarya da olsa hiçtir. 

O baş döndürücü kavramlar anaforu ortamında ne yapılmak isteniyor? Kötüleme 

veya kayırma kaygısından uzak kalarak, “Proleter Aydınlık”ın 2-16 sayısından örnek 

alalım: 



“(...) Temel mesele, bir gençlik ve aydınlar hareketi niteliğini aşıp, sınıf temeline, 

İŞÇİ SINIFINA DAYANMA meselesidir.” 

“Proleter Devrimci Hareket, karşı karşıya olduğu pratik-teorik meselelere mutlak 

doğru çözümler getirecek ve onu yerinde saydırmak isteyen eğilimleri yenerek, BAŞTA 

İŞÇİ SINIFIMIZ olmak üzere, tüm halkımızı bilinçlendirmek ve örgütlemek görevini 

mutlaka gerçekleştirecektir.” (Aydınlık’ta Dünya ve Türkiye, 241) 

Kavram olarak bu “söz”lerin tersini kim öne sürebilir? Hiç kimse sürememelidir. Aynı 

yazıda, benzer yayınlarda, benzemez yazılarda hep öyle sürüyle doğru “sözler” yığılı. Bütün 

o sözlerin kendileri, 2 yıl önce ne denli gerekli göründüyse, bugün en az o denli artık bıktırıcı 

olmaya başlamıştır. Düşünelim: 16 ay Aydınlıklar vb.leri boyu yazılanlar aynı şeyleri hep bir 

ağızdan yahut iki üç zıt gırtlaktan çıkararak tekrarlar kalırsa, bu kabak tadı vermez mi? 

Kafa idmanı ise, onun da bir şartı şurtu vardır. Kafa bir değirmendir. Düşünce taşları 

arasında gerçek olay taneleri bulunursa, iyi kötü un öğütür. Aynı öğünmüş unu, hamur 

yoğurup ekmek yapmakta kullanacağımıza, tekrar tekrar değirmen taşları arasına atıp yeniden 

öğütmeye çalışırsak ne olur? Belki unu biraz daha “inceltmiş” olma tesellisi veya övüntüsü 

bulunur. Ama, zamanla hem değirmenin taşları boşuna aşınır hem karnımız aç kalır. 

Ajit-Prop: una benzerse, hamuru yoğurmak aksiyon, ekmeği pişirmek örgüttür. Örgüt 

deyince, modern dünyanın manivelası olan İşçi Sınıfı üzerine, Devrim Doktrinini biri 

kurmuş, ötekisi geliştirmiş olan iki Usta’nın birbirini yorumlayarak bütünleyen iki çimçiy 

sözünü göz önüne getirelim. 

K. Marks der ki: İşçi Sınıfı sosyalist olursa her şeydir, sosyalist değilse, hiçbir şey 

değildir. 

V. İ. U. Lenin der ki: İşçi Sınıfı örgütlü ise heptir, örgütsüz ise hiçtir. 

Demek İşçi Sınıfı için Sosyalist olmakla Örgütlü olmak birbirinden ayrılmaz iki 

gerektir. 

Eneski Sosyalizmin Düşünce ve Davranışları 

ABA’cı oportünistler sosyalist örgütü biçimsizleştirince ilk tepki Eneski sosyalizmden geldi. 

1965 Marksizm Kütüphanesi yayını: “Türkiye’de Kapitalizm, Tarih-Devrim-Sosyalizm, İlkel 

Sosyalizmden Kapitalizme vb.” emekleriyle Türkiye’nin melez ekonomi ve sınıf ilişkileri 

açıklandı: l- Büyük şehirlerin birkaç yüz modern Finans-Kapitali, 2- Kasabaların birkaç bin 

Antika Tefeci-Bezirgânı... Türkiye’nin egemen ekonomi ve toplum yapısını karakterize ediyordu. 

Bu kesinlikle anlaşılmadıkça Burjuva (ABA’cı) ve Küçükburjuva (Yön) “sosyalizminden” 

kurtulunamazdı. 

27 Mayıs Politik bir Demokratik Devrimdir. Türkiye’de, o zamana dek, yalnız 

Finans-Kapital ve Tefeci-Bezirgân sınıflarının en ılımlısından en aşırısına (Faşistine, 

Irkçısına, Nurcusuna vb.) verilen “kayıtsız şartsız” (hiçbir ceza kovuşturmasız) legal hürlüğü, 

27 Mayıs, sözde olsun ılımlı Sosyalizme de tanıdı. 

Bu tanınış çerçevesi içinde “Protokole” sokulan tek Örgüt TİP, önce Sosyalizm 

sözcüğünü yasak eden ABA’cı “Lider”lerin, sonra Sosyalizm tekelciliği yapmaları alanı 



oldu. Bu tekelciliğin hangi soysuzlaştırmalara kardığına değdik. O soysuzlaşma önünde TİP 

dışında bırakılan sosyalistler sonuna dek tepkisiz kalamazlardı. İlkin dışarıdan bakana az 

tuhaf görünecek bir tarih sırası ile bu tepkileri 3 basamakta derlemek olağandır: 

l- Eneski Sosyalist, 

2- Yeni Sosyalist, 

3- Enyeni Sosyalist tepkiler. 

Eneski Sosyalist Tepkisi: Tekelci TİP liderlerine en önce ihtar çekti ve Oportünizm 

önünde ilk Bilimcil Sosyalizm eleştirisini açıkladı. Çaltı dergisinde 1965 yılı çıkan ve yarım 

bıraktırılan eleştiri, umulduğundan daha geniş ilgi çekti. “Piyasa”: yani basın-yayın alanı 

Finans-Kapital’in istediğinden âlâ bir Küçükburjuva Devrimci yaygarasıyla kaplıydı. 

Burjuva Sosyalizmi (ABA’cı TİP liderleri) ile Küçükburjuva Devrimciliği (Yön liderleri) 

hiç anlaşmasız sıkı işbirliği içinde kültür ortamını kasıp kavuruyorlardı. 

Eneski Sosyalizm, 1965 yılı kurulmuş “Tarihsel Maddecilik” yayınlarına devam etti. 

“Türkiye’de Kapitalizm” eseriyle Türkiye’de herhangi ciddi bir Politika anlayışı için temel 

olacak Sosyal Ekonomi ve Sınıf ilişkilerini özetledi. Türkiye: Büyük Şehirlerde birkaç yüz 

Modern Finans-Kapitalist ile, Bütün Anadolu kasabalarında çöreklenmiş birkaç bin Antika 

Tefeci-Bezirgân ekonomik sömürüsü ve sosyal sınıf-zümre tahakkümü altında idi. Bu 

Ekonomik ve Sosyal yapı orijinalitesi kavranılmadıkça yapılacak her Politik çıkış temelsiz 

ajitasyonlardan öteye geçemezdi. 

Bütün Anadolu kasabalarını kaplamış (yukarıda Finans-Kapitale kul, aşağıda 

milyonlarca köylüye Efendi kesilmiş) Tefeci-Bezirgân sınıfın kökleri Antika Tarih’te idi. 

Onun için “Tarih-Devrim-Sosyalizm” ile “İlkel Sosyalizmden Kapitalizme İlk Geçiş: 

İngiltere” adlı iki Teorik (yani uluslararası ölçüde değerlendirilecek sosyal sınıf ilişkileri) 

etüdü yayınlandı. Türkiye’de Kapitalizmin orijinal karakteristiği, ancak böyle teorik 

araştırmalar bütünü içinde ve ışığında ele alınırsa tüm kavranılabilirdi. Yoksa, Türkiye 

üzerine yapılacak her yakıştırma “ideoloji”, ezberlenmiş kimi sosyalist formüllerin hafızlığı 

olurdu.  

Eneski Sosyalizmin 40 yıl önce “Teori-Parti-Strateji-Özgüç-Yedek Güçler-Taktik 

vb.” üzerine sistemli araştırıları derinliklerin derinliğinde yatıyordu. Onları aydınlığa 

çıkarmak o an için olası değildi. Hiç değilse, son çeyrek yüzyıldır açıkça işlenmiş Eneski 

Sosyalizmin Politika düşünce ve davranışlarından bir yazılı-basılı bölümü olsun, ortaya 

konulmalıydı. Çünkü yeni kuşaklar, Cumhuriyetin 40 yıllık ekonomik ve sosyal yapısı 

üzerine, ısmarlama biçimsizleştirmelerden başka hiçbir şey bilmiyorlardı. Bilmemeleri için 

de, sağlı sollu Küçükburjuva darkafalılıklarının ve “beyinsiz işgüzarlıklar”ın türlü türlüsü 

sürümlendirilmiş ve sürümlendirilmekte idi. 

Bir “Emekçi” ve Bir “Vatan Partisi” Oldu 

“Emekçi” ve “Vatan” Partilerinin 1945-1954 Teorik ve Pratik gelenekleri hiçe sayıldı. 

Demokratik Devrimi yerlileştiren “Birinci Kuvayimilliyeciliğimiz” (Gerekçe), “İkinci 

Kuvayimilliyeciliğimiz” (27 Mayısçılara Açık Mektuplar), “Sosyalist” Gazetesi, 

“Sosyalistlerarası Konferans”, “Uyarmak için...” düşünce ve davranışları (Finans-Kapital) ve 

(Burjuva + Küçükburjuva) Sosyalizmlerince baltalandı. 



1954 yılı kurulmuş, 1960 yılına dek boğulurcasına kanlı, gözyaşlı, zindanlı, işkenceli 

Düşünce ve Davranış örnekleri vermiş bir Vatan Partisi vardı. 1920 Eneski Sosyalizm 

Programı 15 yıl sonra “Marksizm Biblioteği”, “Tarihî Maddecilik Kütüphanesi”, 

“Emekçi Kütüphanesi” gibi seri yayınlarla Teorik alanda; 20-25 yıl sonra “Türkiye İşçi 

Çiftçi Emekçi Partisi” ve o baskına uğrayınca “Vatan Partisi” hem Pratik, hem Teorik 

alanda legalite suyunun yüzüne çıkmıştı. 

Denizde Buzuldağı gibi kalmış Eneski Sosyalizmin, hiç değilse Vatan Partisi 

ölçüsünde Politik Düşünce ve Davranışlarından bir bölükceğizi olsun ortaya konmazsa, yeni 

kuşaklar Türkiye’nin Ekonomik ve Sınıf yapısına dayandırılması gereken günlük Politika 

örneklemesinden yoksun bırakılırdı. “Siyasetimiz”, “Fetih ve Medeniyet” gibi ideolojik 

broşürlerle Vatandaş gibi gazeteler, 1957 Seçim Kampanyaları, 1957 -1960 Savunmalar 

Kampanyası gibi yazılı geniş belgeler, yığınla Tarih ve Millî Kurtuluş etütleri basılamazdı. 

Parti programları, tüzükleri bekleyebilirdi. 

Hiç değilse, Türkiye’de Tekparti ve Çokparti oyunlarının Ekonomik ve Sosyal 

içyüzlerini en pratik biçimiyle özetleyen “Vatan partisi Gerekçesi” 

(Kuvayimilliyeciliğimiz) alındı. Millî Birlik Komitesine, Vatan Partisi adına, devrim olur 

olmaz sunulan Açık Mektuplar yazılmıştı: biri Genel Sosyal Politika özeti, ötekisi o 

politikanın dayandığı Özel Ekonomi ayrıntıları üzerine iki teklif incelemesiydi. Bunlar: 

İkinci Kuvayimilliyeciliğimiz adıyla yayınlandı. Ayrıca günün pratiği bakımından: 

“Uyarmak için Uyanmalı, Uyanmak için Uyarmalı-Türkiye İşçi Partisine Teklifler” 

çıkarıldı. 

En sonra, hem günlük olayları ters yorumlardan kurtarmak, hem “Sosyalizmin Bilimi” 

üzerine alfabetik elemanları kısaca sunmak, hem 27 Mayıs, TİP liderleri, Yön yönsüzlüğü 

çevresindeki yampiri Tabu’ları kırmak için Sosyalist gazetesi çıkarıldı. Bu arada, Sosyalist 

Düşünce ve Davranış alanına Finans-Kapitalin sistemlice yaydığı ve “Küçükburjuva 

Devrimcileri”nin alabildiğine geliştirdiği kargaşalığa Teorik ve Pratik bir çekidüzen verecek 

“Sosyalistlerarası Konferans” çağrısı yapıldı. 

Eneski Sosyalizmin yazıyla ve sözle yaptığı bütün o çabalar yalnız sıkı sıkıya Sansür 

edildi. Kimlerce? Hemen sağlı-sollu herkesçe. Finans-Kapital ne yaptığını biliyordu. 

Burjuva Sosyalizmi: Polis korkusunu umacılaştırmıştı. Küçükburjuva Sosyalizmi: “o 

yârimin eski huyu” ile, tavan arasında fare tıkırtılarıyla koşuşarak, “Senin dükkân kapansın, 

benim dükkân açılsın” anlamlı ezelî “teorisi”ni düzüyordu. Aman, Eneski Sosyalizmin sesi 

işitilmesin! 

Eneski Sosyalistler ve Yeni Sosyalistler 

Yeni Sosyalizm: Eneski Sosyalizmin orijinal çabalarını (İkinci Millî Kurtuluş tezini), bir 

“çeviri” olan: Burjuva “Demokratik Devrimi” başına “Mîllî” sözcüğünü geçirerek örtbas 

etmekle, asıl Devrimin en önemli iktidar problemine Yönvâri yan “çizdi”. 

Eneski Sosyalistlerin aylar ve yıllar boyu yazılı, sözlü uyarı ve teklifleri birikimini 

yaptı. Yeni Sosyalizme atlayış görüldü. Yeni Sosyalistlerin en eskisi: İkinci Emperyalist 

Evren Savaşının bittiği yerde başlıyordu. Onun, Birinci Emperyalist Evren Savaşı bitimiyle 

başlamış bulunan Eneski Sosyalizmi bütünüyle tanımış olması beklenemezdi. Ancak Eneski 

Sosyalizmin yalnız “Pratik” alanda tek tük, Frenkçede “Exploit” dedikleri biçimde, 

sansasyonel yaptıklarını kulaktan kapma, ağızdan dolma dedikodulardan öğrenmekle 



kalmıştı. “Teorik” alanda hiç değilse yazılı basılı Eneski Sosyalist çabalarını: “Görmedim 

bilmem, almadım vermem” yollu hiç işitmemişçe kulağının arkasına atıverdi. Ama 

Eneskilerden hiçbir zaman hiçbir şey okumamış, hatta dinlememiş olmakla rahat rahat, kimi 

gerine kasıla övünmesi de beklenemezdi! 

Anlaşılan her yiğidin bir yoğurt yiyişi olur. Yeni Sosyalistler, üzerlerinde hiçbir eski toz 

bırakmamak kaygısı ile ortaya yepizyeni çıkmak istediler. Eneski Sosyalistlerin: “Atma 

Avcıoğlu, Din Kardeşiyiz!” dedikleri Küçükburjuva Devrimciliğinin “çok satış” yapan 

sütunlarında (“Yön”de) görünmeyi, “az satışlı” Eneski Sosyalizm sütunlarında (Sosyalist’te) 

görünmekten daha “yeni” buldular. 

Eneski Sosyalizmin bir yıl önce basılmış Teorik eserinde, bir “Doğulu” bilginin bir 

“Batılı” bilginle benzer yanlarını görünce kutsal isyanlarını haykıran Yeni Sosyalistler: sonra 

yarım buçuk Marksist bir “Batılı”nın yarım buçuk “teorik” bir makalesini Türkçeye çevirince 

aynı “Doğulu”nun aynı “Batılı” ile benzerliğini başlık yapmakta sakınca görmediler. 

Eneski Sosyalizmle en ufak işbirliğini göze alamayan Yeni Sosyalistleri en az 

kınayanlar Eneski Sosyalistlerdi. Yeni Sosyalistlerin yeni girişimlerini en çok teşvik edip 

yazıyla, örgütle, kişiyle destekleyenler de gene Eneski Sosyalizm oldu. Eneski Sosyalistlerin 

en kınadıkları şey boş durmaktı. Boş gezeni Allah da sevmezdi, Eneski Sosyalistler de... 

Çalışsınlar, bir iş yapsınlar, “başka ihsan istemezdi” Yeni Sosyalistlerden Eneskiler. 

Yeniler Tercümeyi seviyorlardı. Çeviri yaptılar. Ne iyi. Yeni Sosyalistlerden kimse, 

Eneski Sosyalistlerin birikimini dileyemezdi. Hiç değilse Bilimcil Sosyalizmin kimi 

klasiklerini Türkçeye kazandırmaları en yeni kuşaklar için, hele yabancı dil bilmeyenler için 

önemli bir işti. 

Ya Türkiye’nin Ekonomisi, Sosyal yapısı, Sınıf ilişkileri? 

Onu da Eneskiler düşünsün müydü? İşte buna Yeni Sosyalistler pek kıyışamıyorlardı. 

Eneskiden bir taş alırlarsa, daha doğrusu aldıklarını saklamazlarsa, başlarına taş yağacak 

gibilerine geliyordu. Eneski Sosyalistlerin kendilerini, yenilerin çıkaracakları dergide, en 

görünmez yere atılmış bir taş gibi kullanabilirlerdi. Eserlerine gelince! 

Eneskilerin eserleri diye bir şey var mıydı? Hadi canım siz de! Öyle saçma sapan 

Eneskilerin değeri olsa, bitpazarına nur yağardı. Yeni’ler En Yeni kuşakları Eneski düşünce 

ve davranışlarla “kafakarışıklığına” uğratamazlardı. Eski elek çöplüğe, yeni elek yeni ve 

yüksek çiviye asılacaktı. 

Eski elek: “İkinci Kuvayimilliyecilik” yahut “İkinci Millî Kurtuluş” idi. Çünkü 

Birinci Kuvayimilliye ve Millî Kurtuluş 1919-23 yılları bitmişti. İkincisi 1950 yılları 

Teorik ve Pratik bütünüyle, Stratejisi, Taktiği 1923 ve 1930 planlarına göre, hem de Parti 

Örgütü ve Parolası ile başlatılmıştı. 1960 yılı 27 Mayıs siyasi devrimi ile amortize edilmişti. 

Yeni Sosyalistler ona katlanamadılar. Yeni, yepizyeni bir “Strateji” istiyorlardı. Yeni 

elek: Millî Demokratik Devrim oldu. 

Doğrusu bu Türkiye’nin Eneski Sosyalizminden de eski idi. 1905 Temmuz’unda 

yazılmış, 1960 yılları Türkçeye çevrilmiş “İki Taktik” eserinden alınmıştı. “İki Taktik”ten 



25 yıl sonra işlenmiş Türkiye’nin Strateji ve Taktiğine kim bakardı? Her şey güneşin altında 

her şeyden daha “iyi” olmak için daha “yeni” olacaktı. 

Yalnız bir noktacık kalıyordu, “İki Taktik”in yazarı, Teori’de temelin, her ülkedeki 

“orijinal” ekonomi ve sınıf ilişkileri “karakteristiğine” dayanırsa teori adını alabileceğini 

ısrarla belirtmişti. Hani Türkiye’deki MDD formülünün karşılığını ve sağlam temelini 

verecek orijinal Ekonomi ve Sınıf ilişkilerinin karakteristiği? 

Demokratik Devrim - Halk Devrimi 

“Millî” demek “Burjuva” demektir. Kelime oyunu yapma. Memleketinin orijinal sınıf 

mücadelesini maskeleme. Demokratik Devrim “Halk Devrimi”dir. Burjuva yağmurundan 

kaçarken Küçükburjuva dolusuna tutulma. 

Ondan kolayı ne var? Yaptırırsın bol şekerli bir kahve, yakarsın -efendime söyleyeyim- 

telli sigarayı, yatarsın arka üstü. Açarsın İki Taktik çevirisini. Bir daha şöyle üstünkörü göz 

atıverirsin... Buldurur mu sana Türkiye’nin Sosyal yapı orijinalitesini? Hayır. Sana yalnız o 

karmakarışık müstebit Çar Rusyasının çetin sosyal ve politik savaşları ortasında gelişen bir 

tek “Burjuva Demokratik Devrimi” formülünü verir. Ve onu sen günde yüz öğün de 

tekrarlasan, soyutlaştırmaktan kurtaramazsın. 

Ve sen o formülün başına, “Burjuva” sözcüğü yerine falan yahut filân ülkede 

geçirilmiş “Milli” sözcüğünü geçirmekle, büyük bir “orijinalite” yaptım sanırsın. Yani, 

“Burjuva” ile “Millî” sözcüklerinin Bilimcil Sosyalizm sözlüğünde ve sosyal gerçeklikte 

aynı olaya ve aynı anlama geldiğini unutmakla kalırsın. Çünkü “Millet” sözcüğü, 

Kapitalizmin yarattığıdır. Kapitalizm öncesinde Ümmet vardır, Millet yoktur. 

Hepsinden daha firaklısı ise, “İki Taktik”te: Burjuva Demokratik Devrimi veya 

sadece Demokratik Devrim adını alan olayın, gittikçe nasıl durulduğu gözden kaçmıştır. 

“İki Taktik”in bütün tartışma özü: Burjuva Demokratik Devrimi’ni tabulaştırıp 

tabulaştırmamak değil, o devrime kimin, hangi sosyal sınıfın, İşveren Sınıfının mı, yoksa 

İşçi Sınıfının mı baş çekeceği noktasıdır. 

“İki Taktik”, iyice, duru ve kesin olarak: Burjuva Demokratik Devrimi’ne Çarlıkta 

Burjuvazinin değil, Proletaryanın öncü olacağını gösterir. Bütün problem: Devrimin en 

önemli konusu İktidar konusu üzerinde döner. Onun için “İki Taktik”, Demokratik 

Devrim’in Burjuva yahut Millî karakterini tartışmaz bile. 120 sayfa boyunca, Demokratik 

Devrimde yalnız HALK’ın (yani: İşçilerle Köylülerin) İktidara geleceğini savunduktan 

sonra, kitabın “Sonsöz”ü artık, kavrama daha keskin bir açıklık getirmek için, Demokratik 

Devrime dolaysızca Halk Devrimi adını verir. 

“(...) Proletaryanın ve “HALKIN” devrim için yararlı olduğunu, devrim için 

akacak kanın onların kanı olduğunu” (Lenin, İki Taktik, s. 127) hatırlatarak: “Baylar’ın ve 

Ortaklarının politik eylemiyle “HALK” DEVRİMİ’ndeki tutarsızlıklarını” anlatır (age, 

s. 127). Baylar: “Rusya HALK DEVRİMİNİ kendi sınıf mücadelesi damgasıyla 

damgalamaktan vazgeçsinler.” (age, s. 128) “O büyük Burjuva sahteciliği... “İşçilerin 

bilincindeki Rusya HALK DEVRİMİ fikrini, sınıf mücadelesi fikri ile maskeleme 

eğilimine dayanmaktadır.” “İşçinin bilincindeki Rusya HALK DEVRİMİ fikrini 

(Brentano biçimi) bir sınıf mücadelesiyle ( “bağımsız politikadan uzak sendika hareketine 

indirgeme” ile) maskelemek” istiyor.” (age, s. 129, Majüskülleyen - H. K.) 



Demek Yeni Sosyalistlerin kolay buldukları soyut kavramlı formülün aslı HALK 

DEVRİMİ’dir. MDD’ciler 65 yıl önceki İki Taktik’in, birkaç ay içinde gerekli bulduğu ve 

“Halk Devrimi” biçiminde deyimlendirdiği gelişimin gerisinde kalmışlardır. Bu kolay 

yanından “Yeni” Sosyalistliğin, ilk bakışta ve yapışta sanıldığı denli “kolay” olmadığı 

anlaşılmıyor mu? Burada hangi güçlüklerin yattığı kendiliğinden BELLİ olacaktır. 

İki Taktik: Proletaryanın ve Sınıflı toplumun Sınıf Mücadelesini (yani sosyalizmi) 

değil, “Brentano biçimi” sosyalizmi “tutarsızlık” ve Halk Devrimini “Maskelemek” sayar. 

Bizim kimi üstat Yeni Sosyalistler, sokaklara dökülmüş sınıf mücadelesini “maskelemek” 

(sosyalizm yasağı, yahut “cambazlığı” çıkarmak) karasevdasına düşerler. 

Tartışma ve Eylem Metodu 

Yeni Sosyalist Al (yahut Renkli) Aydınlık, II. Emperyalist Evren Savaşı sonrası, Enyeni 

Sosyalist Mor (yahut Ak) Aydınlık, 27 Mayıs sonrası Aydın Gençlik eğilimleridirler. Ana 

yanılgılar Proletarya Partisi dışında tartışma ve eylem kuruntularıdır. Yanılmaz Papa çalımları 

da cabadır. 

Yeni Sosyalistler “Millî Demokratik Devrim” parolası çevresinde toplandılar. Bu 

Parolayı kendilerinin icat ettikleri, yahut “Burjuva” sözcüğü yerine “Millî” sözcüğünü 

geçirmekle çağdaş devrimciliğe daha uygun düştükleri gibi iddiaları tartışmayalım. Önce 

“Türk Solu” haftalık dergisi, sonra Yeni-“Aydınlık” aylık dergisi ikinci yaşlarına basarken, 

MDD’ci Yeni Sosyalistler ikiye bölündüler. Yeni-Aydınlık biri Al, ötekisi Mor (sonra Ak) 

kapakla ayrı çıktı. Türk Solu da Mor (Ak) Aydınlık’tan yana geçti. 

1- Al Aydınlık: Mihri Belli-Vahap Erdoğdu grubu olduğuna göre, özellikle Yeni 

Sosyalistler adını alabilirler. Çünkü eğilimce II. Emperyalist Evren Savaşı sonrası 

devrimcileridirler. Elbet daha sınangılı olan bu kanat daha çok dikkati çeker. 

2- Mor (ya da Ak) Aydınlık: Doğu Perinçek-Şahin Alpay, grubu sayıldığına göre 

Enyeni Sosyalistler adını alabilirler. Çünkü 27 Mayıs sonrası devrimcileridirler. Elbet daha 

soyut kalan bu kanat daha az sınangılı sayılır. 

Gene de iki Aydınlık grubunun Soyut Kavram tartışmaları ancak somut problem ve 

olaylar üzerinde tartılabilir. Günün somut problemi nedir? TİP’in ABA’cı düşük Liderleri 

hem TİP’i çarçur ettiler, hem de Türkiye’de Proletarya Partisi kavramını soysuzlaştırdılar. 

Oysa gerçek Proletarya Partisi dışında kalan her tartışma, sekter, mihenk taşsız yırtınma olur. 

Ne yazık ki, gerçek sosyalistlerin Parti-dışı bırakılmaları her şeyi tersine çevirmiştir. 

İki Aydınlık grubunun karşılıklı Yanlış çıkartmaları da ikincil bir konu olabilir. Her iki 

grup da Yeni Sosyalist’tirler. Eski de olsalar, gökten zembille inmemişlerdir. Bilgi ve 

deneylerine göre kerte kerte yanılabilirler. Hele bir iş yapıyorlarsa, yanılmazlık taslamak 

gülünç olur. Bütün mesele yanılmakta değil, temel yıkıcı olmayan yanlış önündeki 

davranıştadır. 

Her yanlış düzeltilebilir. Ve bir yanlış düzeltildi mi, ortadan kalktı, demektir. Elbet 

proleterce yanlış düzeltmek: yanıldığını herkesin önünde açıkça ve temiz yürekle kabul edip, 

düzeltmek üzere gösterilecek doğru yolu eylemle tutmaktır. Böyle bir yanılgı düzeltisinden 

sonra, yanlışı yapanın alnına lanet damgası gibi ikide bir vurmak, her şeyden önce yanlış olur. 



Yanlış nerede, nasıl düzeltilir? 

Ancak ve yalnız Parti içinde ve bir Organ kararı ile. Yoksa mutlak olarak ne yanlış 

doğru değerlendirilebilir, ne de yanlışı giderme sağlanabilir. Onun için grupların birbirlerinde 

buldukları yanlışları İkincil problem saymalıdır. Birincil problem, her şeyden önce Örgüt ve 

Organ problemi, burada Parti işidir. Nerede o Parti? Kimse cebinde “mavi boncuk” gibi bir 

Parti saklayamaz. 

Ortada üyeleri belirlice seçilerek eğitilmiş ve demir disiplinli bir Proletarya Partisi 

bulunmadıkça, her problem sınırsızlık ve biçimsizlik içine düşebilir. Örgüt, yani gerçek 

Proletarya Partisi dışındaki başka problemler, yalnız öyle bir ölçünün yaratılması uğruna ve 

hemen hizaya gelinerek tartışılabilir. 

Proletaryasız Proleter Devrimciliği Olmaz 

Eneski Sosyalizmi “bend”lemek (ABA’cılık)’ta, “sansür” etmek (MDD’cilik)’te: (Fraksiyon-

Yuvar-Provokasyon) üçüzünden kurtulamaz. Proletaryasız sosyalizm ve sosyalist partisiz 

devrimcilik boşuna ajitasyon’dur. 

Ne var ki Türkiye’de Finans-Kapital, daha doğarken, ölümü görmüşçe Proletarya 

Partisinden ürkmüştür. En son TİP’in doğuşunu, sırf Türkiye’de gerçek bir İşçi Partisinin 

kuruluşunu önlemek üzere kışkırtmıştır. Kazara TİP içine gerçek Sosyalistlerin sızmaması 

için de, çoktan beri hazırladığı lanet damgası ile her türlü karantina zorbalıklarını bir an bile 

uygulamaktan geri kalmamıştır. 

O nedenle Türkiye’nin bugünkü paradoksu ortaya çıkmıştır: İşçi Partisi dışında 

Proletarya Partisinin prensipleri savunulmak durumu doğmuştur. Onun için TİP, özlenen 

Proletarya Partisi olmak dururken, ters yönde, gizli servislerin ve açık okşayışların itkisiyle, 

aristokratlığa bayılan Küçükburjuva histerisine kapılmış bulunan ABA’cı ve kısmen düşük 

Liderler yönünde zorlanmıştır. TİP’in gerçekten bir Proletarya Partisi olmak için büyük 

“Nefis mücadelesi”ne yardımcı olunabilir. Ancak TİP: (Otokritik + Yığın) problemleri 

yoluna girmedikçe, tartışmalarda mihenktaşı, pratiğin kriteryumu olamayacağı unutulamaz. 

Demek henüz kesin karar organı yok. Hiç değilse görünen sosyalistler için, bu 

bakımdan, en ivedili tutum: Proletarya Partisinin gerçekleştirilmesidir. Yoksa, her konu 

kişicil görüntüsünü ve komplikasyonlarını yitiremez. Her şeyin “neyrengî noktası” gelmiş 

örgüte dayanmıştır. Nasıl: “Devrimci teorisiz, devrimci pratik olmaz” ise, tıpkı öyle: 

Proletarya Partisiz Proletarya Devrimciliği de olmaz. Bu hakikat kafalarda olsun 

durulmadıkça, yapılacak her düşünce ve davranış dağınıklığı maskeler. 

Her ne pahasına olursa olsun: bu boşluk doldurulacaktır. Yoksa atlama tahtasına gelmiş 

bütün ajitasyonlar, bütün propagandalar gibi, bütün tartışmalar da, bütün eylemler de, her 

türlü düşünce-davranışlar boşlukta” havada, eski deyimle “muallâkta” asılır kalır. 

Duygular, sempatiler, tercihler bir yana. Hiç kimseye özel taş atmadan: herkese, 

Usta’nın deyişiyle, “her zaman yeni olan” en eski prensibi, Romalının: “Delenda 

Carthago”su
14

 gibi analım. Çetecilik yetmez. Yuvar savaşı 50 yıl öncesine itilsin. Yoksa 
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 Delenda Carthago: “Ceterum censeo Carthaginem esse delendam: Ayrıca düşünüyorum ki 

Kartaca yakılıp yıkılmalı”  sözünün kısa söylenişi: Hannibal komutasındaki Kartaca 



kimse kimsenin saçmalamasını pratikte önleyemeyecektir. Çeteciliğin yerine, Tüzükle 

işleyen Ordulaşma geçmeli. Ordu: gerçekten o adı alabilecek Proletarya Partisi’dir. 

Proletarya Partisiz, Proletarya Devrimciliği olamaz. Proletarya devrimciliğinin bulunmadığı 

yerde ise, hiçbir şey yok demektir. 

Yaygın adıyla “Aydınlık’lar çelişkisi” denilen problem önünde tek çözüm yönü: Siyasi 

iktidar savaşı yapacak Programı ve Tüzüğü ile gerçekten Bilimcil Sosyalizme uygun 

Proletarya Partisidir. Hiç değilse Eneski Sosyalistler başka türlü düşünüp davranmaya 

zorlanamazlar. Bu genel kural konulduktan sonra, örgüt dururken Propaganda ve ajitasyon 

eylemleri ve tezlerine birincil önemin verilemeyeceğinde, hiç değilse Yeni-Aydınlıkçıların 

kuşkusu kalmamalıdır. 

Kişi ve İlke Yüzeyi 

Enyeni Sosyalizm: Küçükburjuva “eşitçilliği”ne ve “İlke” mistisizmine düşmemeli. 

Mor, yahut Ak Aydınlık denilen çevreyi ele alalım. İşte Ak Aydınlığın Prensip-

Program yazısının başlığı: 

“proleter devrimci birlik için ilkesiz birlik cephesini açığa çıkaralım!” 

Dikkat edelim. Yukarıki satırı harflerinin yazılışı ile de olduğu gibi aldık. Orada 

alışılmış Majüskül (iri harf)ler tüm kaldırılmış. Hiçbir sözcüğe, yahut düşünceye imtiyaz 

vermiş olmamak için, bütün harfler miniskül (ufacık) biçimde dizilmiş. Sanki hiçbir “baş” 

istemiyorlar: bu Baş “harf” (Tilcik) bile olsa. 

Bir kanıdır. Herkes bir olsun. Hoş bir şey. Ama, sınıflı toplumda bu dilek nedir? 

Küçükburjuva egalitarizmi!..
15

 Daha satırın ilk harfini görür görmez Ak Aydınlıkçıları 

Küçükburjuvalıkla suçlamak istemiyoruz. Ancak böyle yazmak, mutlak eşitlik eğiliminin 

sembol buluşu ise, hemen söyleyelim: katılmıyoruz. 

“Hurufiyyunluk” (harflerden anlam çıkarma zanaatı) saçmadır. Ama, kimi 

sembolizmlerin altında yatanı sezmek yasak olamaz. Belli ki en genç Aydınlıkçılar, 

başlıklarda majüskül harf kullanmamakla, içlerinden hiç kimsenin “sivrilmesine” 

katlanmamak isterler. Nitekim kendileri Enyeni Sosyalist oldukları için, sadece Yeni 

Sosyalist olanlardan kimseyi “Majüskülleştirmemek” alerjilerini normal sayıyorlar. Prensip-

Program yazısında sık sık şöyle denilir: 

“(...) her “Millî Demokratik Devrim” diyen ve belirli bir kişiye bağlılık gösteren 

unsuru proleter devrimci kabul eden anlayış, bizlere yabancı bir anlayıştır.” (PD 

Aydınlık, Şubat 1970, 2 -16, s. 242) 

                                                                                                                                                        

Ordusu’nun Roma’ya kadar gelerek şehri kuşatması sonrası Romalılarda gelişen Kartaca 

karşıtlığının, Romalı Senatör Marcus Porcius Cato tarafından ilgili ilgisiz her konuşmasından 

sonra dile getirilişi. Bu söylemden çıkmış deyim. 

15
 Egalitarizm: Eşitlikçilik, eşitlik taraftarlığı. 



“Kökü aşırı ferdiyetçilikte yatan bu küçükburjuva zihniyet, saflarımızda gerçek 

birliğin, sahte, düzmece olmayan birliğin kurulmasına yönelen, tartışma ve eleştirileri 

bastırmaya çalışmış, belirli bir kişiye bağlılığı ilkelere bağlılığın üzerine çıkarmak 

istemiştir. Kendisini proleter devrimci hareketteki “âdil hiyerarşi”nin en üstünde gören 

bu ferdiyetçi tutum, proleter devrimci hareketin tarihini temsil ettiği iddiasına kadar 

varmıştır.” (ay, s. 243) 

Demek harflerde majüskülü kaldırmak yüzeyi ile düşüncelerin özünde: “Aşırı 

ferdiyetçilik”, “Belirli bir kişiye bağlılık”, kendini “Âdil Hiyerarşinin en üstünde 

görmek”, “Hareketin Tarihini temsil etmek” suçlaması epey paralel düşüyor. Anlaşılıyor 

Ak Aydınlık gençleri “Millî Demokratik Devrim” formülündeki “Demokratik”liği harflere 

de, kişilere de aynen uygulamakta içtenlikçidirler, samimidirler. 

Ak Aydınlıkçılar Enyeni Sosyalistlerimizdirler. Kişilere saygı kişicil bir problemdir. 

Olaylara saygı: onları oldukları gibi ele almaktır. Al Aydınlıkçıları: l kişi gibi koyuyorlar. 

Oysa o l kişiye “bağlılık”tan söz edildiğine göre: Al Aydınlık birden fazla sayıda kişileri 

içine almıştır. Biraz da bir Eneski Sosyalistin, yahut Eski Aydınlık yazarının bildiğini 

katalım: her iki Yeni Aydınlık kadrosu da aynı kültür seviyesindeki Aydınların Mahfili’dir. 

Şimdi bu aynı seviyedeki insanlardan Ak Aydınlıktakileri sırf ve hep “ilkeli”, Al 

Aydınlıktakileri ise sırf ve hep “ilkesiz” saymak nasıl inandırıcı olabilir? 

“Belirli bir kişiye bağlılık” noktası da öyle. 

Neden Al Aydınlıkçılar “bağlı” da, Ak Aydınlıkçılar “bağsız”? 

Kimi anılar ise, ilk zamanda “belirli bir kişi” uğrunda masaya yumruk atanlar Ak 

Aydınlıkçılarmış. 

Şöyle, yahut böyle. Ak Aydınlıkçıların “İlke” tartışmasına girmiyoruz. Yalnız tezlerini 

açıklayan: “İlkesiz birlik cephesi” sözüne bakalım. Ak’çılar bu üç sözcüğün tepiştiğini, 

birbirini çürüttüğünü dikkatlice baksalar görüverirlerdi. Eğer “birlik cephesi” gerçekten 

varsa, öyle bir şeyin kendisi de bir “İlke” neden sayılmasın? “İlke” deyince o yalnız soyut 

“Kavram” olmak zorunda değildir. Ortada bir “Cephe birliği” kuruldu mu, davranış pratik 

bir “ilke” durumuna girer. Yanlış ilke, doğru ilke başka… İkisi de “ilke”dir. 

Sonra, “ilke” sırf kendi başına nedir? 

Boş bir kavram da olabilir, dolu bir kavram da; doğru bir kavram da olabilir, yanlış bir 

kavram da... “İlke” olmak kendi başına dolu ve doğru olmayı ispatlamaz. Dünya ne boş, ne 

yapma, ne kalp “ilke”lerle doludur? 

Kapitalizm ilkesiz midir? Emperyalizm yahut Faşizm, Derebeylik yahut Nurculuk vb. 

kendilerine göre hep sürü sürü “İlke”ler tutturmuşlardır. Mesele bir yerde “İlke” var mı, yok 

mu’da değildir. Mesele ilke denilen şeyin ne olduğundadır. “İlke”siz hayvan olur, insan 

olmaz. İnsanın “İlkesiz”liği bile kendince bir “İlke”dir. Kendi “İlke”sini benimsemeyene 

“İlkesiz” demek bir Küçükburjuva afokonu olur. “Bilimcil Sosyalizm ilkesi” denecek. 

Mesele asıl orada çatallaşıyor ya! 



İlkelerin İçyüzü 

Eleştiri ortamı da, ilkelerin doğruluğu da Proletarya Partisinin PRATİK’inde gerçekleşir. 

İlkelerin içyüzleri: pratikteki yerleri ve karşılıkları ile ölçülür. Eğer Ak Aydınlığın 

söylediği doğru ise, Al Aydınlık ekibi bir “Birlik Cephesi” kurmakla, pratikte yerini almış 

bulunuyor. İyi veya kötü bir “İlke”si mutlak olacaktır ki, cephesi kurulmuş. Ak Aydınlık onu 

“ilkesiz” değil, “kötü ilkeli” sayıyorsa, bunu soyut kavramlarla değil, pratik olaylarla 

ispatlamalıdır. Ak Aydınlık da: “Tek ölçü pratiktir” (ay, s. 249) diyor. Ve Al Aydınlığın 

“ilkesizliğine” belgeler veriyor. Onlara kısaca değelim. Belki de “tavşan orada yatıyor.” 

Deniyor ki, Aydınlık “Alı al, moru mor” olmadan önce, 12. Sayıda bir “Proleter 

Devrimci safları çelikleştirelim” bildirisi çıkmış. “Bildiri’de, saflarımızda tartışmayı, 

eleştiri-özeleştiriyi örtbas etme, kapalı kapılar arkasına hapsetme eğilimlerine karşı 

çıkılmış.” (ay, s. 242) 

Böyle bir tartışılmaz kural olur mu? Her eleştiri mutlaka açık salonda yapılmayabilir. 

Her eleştiride kapıları ardına dayamak diye, mutlak bir “Bilimcil Sosyalizm ilkesi” 

bilmiyoruz. “Saflarımızda” mı denecek? Ya “saflar” ayrılmışsa? Ki ayrılmış... Hoş 

ayrılmadan ne imiş? Bir derginin yazı kurulu. Kurulun bir Program taslağı olsa bile, 

“Tüzüğü” var mı? Yok. Niye (hangi tüzüğe, hangi maddeye) dayanılarak tartışma kapılarının 

illâki açık tutulması “ilke”leştirilecek? Belirsiz, Demek Küçükburjuva “sağ duyusu” 

yetmiyor. 

İkinci nokta: “Eleştiri-özeleştiriyi örtbas etme”, “Birliğin kurulmasına yönelen 

tartışma ve eleştirileri bastırma” (ay, s. 243) da, Bilimcil Sosyalizm açısından mutlak bir 

suç sayılamaz. “27 Mayıs” emeğindeki olayı analım. Devrimciler, günlerce sabahlara dek 

ateşli tartışmalardan bir adım atmaya vakit bulamıyorlar. Derken, açık bile değil, aralık 

duran kapıdan, bir, hem de “iyi dilekli” yoldaş kulak verir, ki... ne verirsin? Karşı taraf, bir 

baskınla: o uzun tartışmacıları Türkiye dışına sepetler. İmdi: O davranışı inmelendiren 

tartışmayı kısa kesmek için o “eleştirileri bastırmak” mı iyi olurdu, yoksa basılıp sınır dışı 

edilmek mi? Demek, gene, Küçükburjuva “Sağduyu”su yetmiyor. 

“Eleştiri hürriyeti” de her şey gibi dozu, biçimi değişen bir ilâçtır. Onu hekimi 

kullanırsa etken olur. Hekim kimdir? Ancak ve yalnız Proletarya Partisidir. O olmadıkça, 

bütün “İyi Dilekler” gibi dünyanın “Sağduyuları” da güme gidebilir. 

Daha “esaslı” görünen başka “İlke”lere bakalım. Sırasıyla hep güzel, iyi, doğru şeyler 

dizilmiş gibi görünüyor: 

1- “Temel mesele, bir gençlik ve aydınlar hareketi niteliğini aşıp, sınıf temeline, 

İşçi Sınıfına dayanma meselesidir.” (ay, s. 241) 

Nasıl dayanılacak? 

2- “Sürekli ideolojik mücadele yürütmek ve eylemine girmek zorundayız.” (ay, s. 

242) 

Nasıl yürütülecek? 



3- “(...) Küçükburjuva ilericilerine özgü çalışma tarzlarından arınma görevi 

önümüzde durmaktadır.” (ay) 

Nasıl arınılacak? 

4- “Başta İşçi Sınıfımız olmak üzere tüm halkımızı bilinçlendirmek ve örgütlemek 

görevini (proleter devrimci) mutlaka gerçekleştirecektir.” (ay, s. 241) 

Nasıl gerçekleştirecek? 

Daha böyle onlarca, yüzlerce kendi başına, soyut: doğru, iyi, güzel kavramlar art arda 

sıralanabilir. Hepsi gelir bir “Nasıl”a dayanır. Hangi pratik yol ve araçla o “İlke”ler 

uygulanacak? Bu, ne aynı “İlke”leri günde beş yüz kez tespih çekmekle, ne kapıları artlarına 

dek açık salonlarda “Bilimcil Sosyalizm” yarışçılığına girmekle yapılamaz. 

Bütün bunları “yapma”nın modern Toplumda bulunmuş bir tek yolu ve aracı vardır. O 

yollu araca Siyasi Parti denir. Bilimcil Sosyalizmin Politik Partisi: Proletarya Partisi’dir. O 

olmadıkça hiçbir şey yapılamaz. Bütün yapılanlar Proletarya Partisine teoride ve pratikte 

varmıyorsa, ya “frazeoloji”dir, ya “beyinsiz işgüzarlık”tır. 

Ak Aydınlık bu yönde ne diyor? 

Ak Aydınlığın Dedikleri 

Bilinç-Çizi-Hazırlık-Açıklama: Proletarya Partisiyle olur. Medrese goygoyculuğu bile tek 

merkezden örgütlenirdi ve hâlâ örgütleniyor. 

“Bütün çalışmalarımızın geniş işçi ve köylü yığınlarını ve tüm halkımızı 

bilinçlendirmek ve örgütlemek yönünde propaganda faaliyetini esas aldığını, bugün 

devrimin sosyal ve psikolojik şartlarını hazırlamak amacıyla geniş bir siyasi gerçekleri 

açıklama ve bütün Halk sınıflarının mücadelelerini yürütme çalışması safhasında 

olduğumuzu unutan; kitle çizgisi anlayışımıza ters düşen, ferdî kahramanlık 

gösterilerini esas çalışma tarzı olarak öneren ve her şeyden önce politik bilince ikinci 

derecede yer veren...” vb. vb... 

Bütün çözüm bu 16 satırlık tek cümlede toplanıyor. Bütün o uzun sözün kısası: hangi 

“SAFHA”da bulunduğumuz Ak Aydınlık’tan sorulur. Bu “Safha”, bir “HAZIRLIK” ve 

“AÇIKLAMA” safhasıdır. Orada “BİLİNÇ” (“Halkımıza bilinç”, “Siyasi bilinç”) pişirilip 

piliç gibi yenilecek ve “ÇİZİ” (Kitle çizisi”) imbikten geçirilip cinzano şampanyası gibi 

içilecek. Nasıl mı? Ne sorarsız? Elbet Siyasi Parti ile değil, bayağı örgütle bile değil... Ya? 

Bunu Ak Aydınlık söylüyor: “ÖRGÜTLENMEK (…) YÖNÜNDE (…) 

PROPAGANDA”... Evet, “yönünde propaganda” ne olacak hem de? “ESAS!” 

Bunlar sanki insan ayağı basmamış Türkiye denilen sönük yıldıza Devrimci Uçan 

dairelerle konmuş Merihli üstinsan astronotlarıdır. Hazırlığı, açıklamayı, hatta örgütü lafla 

yapacaklar! 

Çorak Türkiye gerilik ve gericilik batağı içinde, “devrimcilik” uğruna çırpınan hiçbir 

genci artdüşünce yahut “önyargı” ile damgalamayı gönül hiç istemiyor. Ama, o 

“SAFLARIMIZ” diye koca koca laflarla ağızlarından yalım saçanların, bir Proletarya Partisi 



dışında hiçbir “BİLİNÇ”in, hiçbir “ÇİZİ”nin, hiçbir “SAF”ın gerçek Devrimcilik 

olamayacağı denli alfabetik bir doğruyu atlayışlarına ve 50 yıl önceden bıraktığımız tereleri 

“Propaganda esas” rahat döşeğine uzanarak “Devrimin Sosyal ve Psikolojik şartları” diye 

bize satmalarına ne demeli? 

Belki ağır konuşuyoruz. Bırakın da hafifliklerimiz beğendikleri bulutlarına uçsunlar. 

Çünkü karşımızda, dilimizi yakacakmışça adını ağzımıza almaktan kaçındığımız 500 Finans-

Kapitalist: CHP yetmeyince DP, o yıkılınca AP, onun eksiklerini tamamlamak üzere her 

telden GP, CKMP, MP, MHP, MNP vb. vb... diye her aybaşında üç beş Siyasi Parti tazeliyor. 

Bizim çocuklar neredeler? Üç milyon kişilik ücretli sayılan İşçi Sınıfı var. Bir Parti kurmak 

için “Objektif şartlar” mı eksik, “Sübjektif şartlar” mı eksik diye, karşılıklı çift mi, tek mi 

oyunu ile cilveleşiyorlar. 

Finans-Kapitalin de baş dileği bu. 3-5 bin Tefeci-Bezirgân kasaba eşraf, ayan ve 

ağavâtına beş on Siyasi Parti için ölüm çağında “Sübjektif ve Objektif” bütün şartları 

bulduracak. Bizim 50 bin tertemiz üniversiteli genç aydın yığınlarımız, 500 bin kapıkulu 

aydınımız, 750 bini yabancı ülkelerde, l milyonu Türkiye’de işsizimiz, 3 milyon kısmî 

işsizimiz, de ki yok. Her gün İşçi grevleri, Köylü işgalleri ve ayaklanmaları patlıyor. Gençlik 

yarış ederce geberen Finans-Kapital oligarşisine, mezarından zorla hortlatılmış Tefeci-

Bezirgân plütokrasisine karşı her gün kanlı dövüşler yapıyor. Genç şehit kanları, İşçi-Köylü 

canları dökülürken: bir Proletarya Partisi için “ŞARTLAR MÜSAİT” mi diye diye 

hâtiften
16

 CIA sesinin vereceği Şahane “İrade’i Seniyye”
17

 ve “Fetvayı Mübin”
18

 

beklenecek. 

Hepimize söyleyelim: bu tartışma çıtkırıldımlığının iler tutar yanı kalmamıştır. 

Kendimize gelelim. Yarım yüzyıllık Bilimcil Sosyalist Devrimci geleneğimize, bir yanda 

“İlân’ı aşk” ederken, ötede ağız dolusu sövmeyelim. Sıkı mı, 5 kişi de olsanız, 10 kişi de, bir 

araya gelmek istiyor musunuz? Bunun lafı kalmadı, Gerçekten “SAF” bağlayıp, bir 

Proletarya Partisinin çelik çekirdeği içinde demir disiplinle her şeye göğüs gerebilir misiniz? 

Değilse, devrim gevezeliği niye? Medrese mollalığı bile, halkın içine goygoycularını
19

 bir 

merkezden örgütleyip yollardı. Siz başsız goygoyculukla cihangir olamazsınız. 

                                                 

16
 Hâtif: 1- Sesi işitilen fakat kendisi görülmeyen. 2. Gaipten işitilen ses. 

17
 İrade’i Seniyye: Padişah emri, buyruğu. 

18
 Fetvayı Mübin: Şeyhülislam tarafından verilen, iyiyi ve kötüyü ayıran(!) karar. 

19
 Goygoycu: 1. Muharrem ayında kapı kapı dolaşarak ve ilahiler okuyarak dilenen kimse. 



Ayrım IV 

Eneski Sosyalizmden Yeni Sosyalizme 

(Al Aydınlık) 



Eneski Sosyalizmden Yeni Sosyalizme 

(Al Aydınlık) 

Bu Ayrımda: 50 yıllık bütünlüğü bulunan Minima Program somutluğu yerine, 

Taktikten bile koparılmış Soyut bir Strateji gösterişinin getirdiği Primitivzm (ilkellik) 

geriliği ele alındı. Türkiye’nin Sınıf ilişkilerindeki orijinalite örtbas edilmeye çabalandıkça, 

nasıl Evrim ile Devrim’in, Strateji ile Taktiğin karıştırıldığı sırf genel ve ilkel hakikatlerin 

tekerlendiği ve bir kuru “Slogan”ın Parti ve Proletarya yerine geçirildiği belirtildi. Sınıfı ve 

Halkı bilince, örgüte, eğitime kavuşturacak “Pratik Yollar” sağlanmaksızın, “genel 

slogan”dan her şeyin beklendiği ve net Parti yerine Menşevik “Örgütlenme - Prose” 

yolundan “Katkı” yumurtlamalarına gidildiği karakterize edildi. 

 

Strateji ile Taktiğin Karıştırılışı 

Sosyalizmin Minima Programı somuttu: Stratejiyi de Taktiği de içine almıştı. 50-40-33-20-16 

yıl önce durmaksızın işlenen Demokratik Devrim bütünü birkaç yıldır parçalandı. ABA’cılar 

Taktiği, MDD’ciler Stratejiyi ayırıp soyutlaştırdılar. 

Az çok gördük: Türkiye’de Sosyalizmin “Stratejisi” 50 yıl önce konulmuş bulunan 

Minima Program’dır. Bu program, “Milli” yahut “Burjuva” başlığının konulmasına yer 

kalmaksızın: “Demokratik Devrim” Stratejisi ve Taktiğini içine almıştır. 40 yıl önce aynı 

Demokratik Devrim Stratejisi ve Taktiği bütün ayrıntıları ile işlenilmiştir. 33 yıl önce 

“Demokratik İnkılâp” adıyla İşçi-Köylü açısından en somut biçimde yazılıp yayınlanmıştır. 

20 yıl önce bir, 16 yıl önce bir daha: Demokratik Devrim, Türkiye’de kurulan iki Sosyalist 

Partinin, Emekçi ve Vatan Partilerinin resmî Program ve Tüzüklerinde pratikçe 

uygulanmıştır. 

Demek, Demokratik Devrim Stratejisini ve Taktiğini yarım yüzyıl sonra yeniden keşif 

ve icat etmek diye bir problem ciddiye alınamaz. Olsa olsa: 50 yıldan beri işlene gelmiş, 

uygulana gelmiş bulunan Sosyal Strateji ve Taktiği, bugünkü Dünya ve Türkiye şartları için 

daha objektifçe ve daha somutça, bir yol daha eleştirici gözle değerlendirmek ve uygulamak 

problemi ile karşı karşıyayız. Değerlendirilecek ve uygulanacak şey: Taktikten ayrı bir 

Strateji değildir. Strateji ile sıkı sıkıya bağlı olan Strateji içinde Taktik birinci problemdir. 

Sosyalistler arası savaşın başlıca yanlışı Strateji ile Taktiği, hiç değilse Teori alanında 

birbirine boş düşürmeleridir, TİP ABA’cıları Strateji dışında Taktik’ten başkasını görmez 

durumdadırlar. Onlar, Devrim gelsin, Stratejiyi o zaman düşünürüz, diyorlar. TÖS Salonunda 

TİP sözcüsü B. B. Boran, Tezini öyle savundu. Bu, yumurta kapıya gelsin kendiliğindenciliği 

idi. Strateji planı açık olmayınca ister istemez Taktik düşünce ve davranışlar birbirini çürüten 

eylemlere döküldü. 

MDD’ciler o tutumun taban tabana zıddını ele aldılar. TİP Programında “Sosyalizm” 

bulunmadığını, kendileri söylediler. Demek Demokratik Devrim’in TİP’te Asgari Programla 

yürürlükte bulunduğunu gördükleri, söyledikleri, yazdıkları halde, soyut bir Strateji 

tartışmasına girdiler. Strateji’ye var güçleriyle yüklenmekten, Taktiği değerlendirmede teorik 

ve pratik yanılgıya düştüler. “Geniş Cephe”, “Dev-Güç” dayanışmasını, Taktik ötesinde bir 

saf Strateji konusu yaptılar. MDD düşüncesi, Demokratik Devrim’in birikim çağını 

(Minima Programı), atlayış konağı ile karıştırdı. 



Devrim Konağında mıyız? Evrim Konağında mı? 

Ekonomik bunalım her patlamayı getirebilir. Ama bu patlama 10 yıldır süren Karşıdevrim’le 

önlendikçe Atlayış-Devrim içine girilemiyor. Hele Proletarya Partisi’nin bile şartlarını “Hazır” 

bulmayan MDD’ciler: Birikim-Evrim konağında bulunduğumuzu nasıl görmezler? 

Bu karışıklık açıkça belirtilmiyordu. Ama davranışlarla abartılıyordu. Bugüne dek, 

Türkiye bir Devrim içinde değil midir? Bunu ciddi ciddi soran akıllı gençler gördük. Onlara 

göre elbet Devrim içinde idik. Dolayısı ile de ne ric’at, ne savunma taktiği değil: taarruz 

taktiği uygulanacaktı. Hayır, Taktik de nesi? Yalnız taarruz Stratejisi... esastı! 

Dünya bir bunalımlar ve devrimler çağını yaşıyor. Bu tartışılmaz gerçekliktir. Türkiye, 

o dünyanın bir parçası olarak ister istemez Kapitalizmin her an patlayacak Bunalımları ve 

Devrimleri dışında kalamaz. Ancak, öyle bir çağda yaşamak başka şeydir, o çağın belirli 

somut devrim kesimi olmak, başlı başına dolaysız devrim konağını yaşamak başka şeydir. 

Zamanımızda art arda bir sıra, hatta sürü sürü bunalımlar ve devrimler oldu, oluyor, 

olacak. O bunalım ve devrimler için hazırlıklı bulunmak bir iştir, onların dolaysız içinde 

aktif olmak başka bir iştir. Kapitalizmin eşitsiz gelişim kanunu gereği, her ülkede özel ve ayrı 

Devrim-Evrim konakları gelişir. Bu konakları birbirine karıştırmak, gerçekliğe sığmaz. Her 

ülkenin ansızın patlayan bunalım ve devrim konakları arasında bir sıra, hatta sürü sürü 

durgunluk, birikim, evrim konakları olur. Bu söylediklerimiz Alfabe. Ama, o alfabeyi 

tartışanlar, içtenlikle konakları karıştırıyorlar. 

Türkiye bu konaklardan hangisinde bulunuyor? 

En son 27 Mayıs geçirildi. O bir “Devrim” konağı adını alabilir. 

Nasıl bir devrimdir? 

Kendine göre Siyasi bir “Demokratik Devrim”dir. Çünkü halka özlem besledi ve 

diktatörlüğü savunmadı. Hatta, ondan önce halkı ayartmaya yarayan maskeli karşıdevrim 

diktatörlüğünü ortadan kaldırdı. Onun yerine halka daha yakın sosyal koşullar getirdi. 

27 Mayıs “Millî” midir? 

Bütün ülkeyi ve milleti, tüm sınıfları kapladığına göre “Millî”dir de. Gerçi Millet ve 

tüm Sosyal Sınıflar aktif olarak Devrim aksiyonuna kalkışmadı. Ama, Genç Ordu güçlerinin 

davranışına önce tarafsız kalışı, sonra yeni Anayasayı benimseyişi ile oyunu ve onayını verdi. 

Şimdi 27 Mayıs’ın neresindeyiz? 

Kimse devrim eylemleri içinde bulunduğumuzu öne süremez. Devrimin 10’uncu 

yılındayız. Anayasa’nın önerdiği Reformlardan hiçbirisi uygulanmıyor. Tam tersine, 27 

Mayıs Anayasasını tanınmaz kılığa sokmak için geceli gündüzlü gizi faaliyet fareleri, 

yapılmış devrimin bütün anılarını delik deşik ediyor. Gençliğin ve halkın her devrimci 

davranışı en kanlı gangster metotlarıyla boğuluyor. 27 Mayıs’ı hiç affetmeyen, her cinayetini 

27 Mayıs’a affettiren, Millete tükürdüğünü yalatan bu durumdan daha gerisingeri 

Karşıdevrim olabilir mi? 



Demek 27 Mayıs Devrimi’nin 10’uncu yılında: Devrim eylemleri, Karşıdevrime 

döndürülmüştür. İkinci bir 27 Mayıs veya başkası gelir mi, gelmez mi? Gidiş açıkça bunalımı 

hızlandırıyor. O ayrı problem. Şimdi Devrim konağında değiliz. Yeni bir Devrim Stratejisi 

düşünülse bile, Devrim Taktiğini şu anda uygulamak yerinde olmaz. Birikiş ve Evrim 

Konağındayız. Yarın sabah yahut bu gece yarısı ne olacağına fal bakamayız. Ama bugün 

dolaysız devrim görevleri: (Devrim mücadeleleri, Devrim teşkilatları, Devrim parolaları, 

Devrim biçimleri) ile karşı karşıya değiliz. Nasıl olabiliriz ki, en başta bütün MDD’ciler daha 

bir Proletarya Partisi için şartları yetersiz buluyorlar. 

Hangi objektif (nesnecil) ve konkret (somut: elle tutulur) durumdayız? 

Evrim birikimi konağındayız. 

İki Türlü Somut Taktik 

Strateji içinde Taktik: bulunulan konağın Taarruz mu, Ric’at ya da Savunma mı 

gerektirdiğini; Sırf Taktik: o konağa uygun (Dövüş + Örgüt) Biçim ve Parolalarını açık 

belirlemektir. MDD’ciler bu somut planı, Türkiye’nin, objektif sınıf ilişkilerinden çıkaracak yerde, 

ezbere ve soyut strateji sloganı tekrarlıyorlar. 

Evrim konağında Strateji denildi mi, sırf Strateji olarak Strateji düşünce ve 

davranışlarını soyutça tekrarlamak mollalık olur. Strateji geleceğin perspektifidir (uzak 

ufuklarına bakıştır). Günün konusu, 50 yıldır bilinen o perspektife göre: Strateji içinde 

Taktik veya Taktik olarak Taktik biçimleri ve parolalarıdır. 

Strateji içinde Taktik: bize, Evrim Konağının, çıkış basamağında mı, yoksa iniş 

basamağında mı bulunduğumuzu araştırıp gösterir. 

Taktik olarak Taktik: o iki basamaktan hangisine en uygun düşecek Mücadele ve 

Teşkilat (Dövüş - Örgüt) biçimlerini ve parolalarını ele alır. Bu ele alış aynı zamanda iki 

yönde işler: Dövüş - Örgüt biçim ve parolalarının önce bize (Parti’ye!) uygulama yollarını 

belirtir; sonra yığınlara benimsetme yollarını belirtir. 

Bütün Sosyal “Stratejici”lerimize toptan bakınca, yazdıklarında ve yaptıklarında o iki 

bakıma boş verdikleri görülüyor. Mesele kıyasıya somut Taktik iken, onlar kıyasıya soyut 

Strateji kesiyorlar. 

1- Önce meselenin Konuluşu net olmuyor. Çok genel deyimlerle bir “Strateji 

aşaması” tutturuyorlar. O Strateji aşamasının veya konağının hangi basamağında 

bulunulduğu ve hangi Taktiğin uygulanacağı ağza bile alınmamaya çalışılıyor. “Strateji 

içinde Taktik”in karakteristiği güme gidiyor. Herkes ağzı açık bakıyor. Hâtiften gelen sese 

ya “Körü körüne itaat” edecek, yahut açıktan açığa “İsyan Bayrağını” kaldıracaktır. 

Strateji içinde Taktiğin, iniş mi (Ric’at veya Savunma mı), yoksa çıkış mı (Taarruz 

veya Atılma mı) olduğu bilincine duruca varılamıyor. Bilincin yerini sözde “disiplin” adı 

verilen otomatizm alıyor. Dağın tepesine çıkılacak ya: geçilecek yer ister uçurum olsun, ister 

sarp kayalık, kanatlanıp oraya uçulabileceği sanılıyor. Atılış belki Hasan Sabbâh’ın 

müritlerinde görülen yaylımı buluyor. Ama, ayaklar kolayca yerden kesiliyor ve Kaosun 



(mahşerin) içine düşülüyor. Atavizmimiz
20

 diriliyor. Bir “Bozkurt” bekleniyor, yahut 

bulunuyor, ki Ergenekon’dan kurtulunsun. 

2- Sonra “Strateji aşaması” ne denli sık ve çok kullanılırsa, o denli kolayca her şeyin 

kendiliğinden çözümlenivereceği umuluyor. Önümüzdeki uçuruma nasıl inileceği, sarp 

kayaya nasıl tırmanılacağı serinkanlıca ve örgüt denecek örgütlüce araştırılmıyor. Elde bir 

kuru Parola, “açıl kapım açıl” dendi mi, kayaların yarılıp içinden cevherler yüklü deve 

katarlarının çıkıvereceği sanılıyor. 

Oysa Strateji gibi Taktik de, her ülkenin kendi orijinal Sosyal Sınıflar karakteristiğine 

göre özel (dövüş + örgüt) parola ve biçimlerini uluslararası kazançlarla sentezleştirir. Onun 

yerine kerametli Şıh hazretlerinin yakıştırma kehaneti beklenen mucizeyi getirmedi mi, 

uçurum gözde büyüyor, sarplık yıldırıcı geliyor. 

Örgüt çerçevesinin belirsizlendiği, Taktik düşünce ve davranışların bilinçsizleştiği 

yerde, ister istemez, düşüncenin yerini içgüdüler kaplıyor. Her Bilinç aydınlığına ulaşmamış 

çekişmede, iş kızışınca akıl’lar duruyor, refleksler (otomatik tepkiler) oynuyor. 

Kargaşalıktan billûrlaşma güç çıkıyor. 

Moment (An) Anlayışsızlığı 

İş Siyasi Devrimin, Sosyal Devrimle ilişkisini ve önümüzdeki görevleri özellikle planlamaya 

gelince: Genel ve İlkel gerçekleri tekerlemekle, asıl problemler baştan savılıyor. 

Bizim diyalektiğimizce hiçbir kargaşalık, tek yanlı hep kargaşalık olarak kalamaz. 

Toplum var oldukça her Kaos’tan (Mahşer’den) bir billûrlaşma, biçimleşme çıkabilir ve 

çıkarılmalıdır. Su bulanmadan durulmaz. Herkesin: “Elhamdülillah Müslümân’ım!” der 

gibi: “Şükür Sosyalistim” diyerek birbiriyle kucaklaştığı “Sosyalizmin balayı” daha fazla 

süremezdi. Nitekim şimdi herkesin “Nasıl Sosyalist” olduğu önem kazandı. Stratejinin de 

“Nasıl Strateji” ve Taktiğin “Nasıl Taktik” olduğunu sormak ve karşılık almak zamanı 

böyle geldi. Eleştiriler yörüngelerine oturmalıdır. 

1905 Çarlık Rusya’sında ilk yenilgin Sosyal Devrim patlarken, oranın devrimcisi, 

“Taktik” adı altında şu Strateji’yi önerdi: 

“Kim Sosyalizme Siyasi Demokrasi dışında, başka bir yoldan varmak isterse, o 

ister istemez hem ekonomi bakımından, hem de politik bakımdan saçma ve gerici 

sonuçlara varır.’’ (Lenin, İki Taktik, s. 21) 

Bu, Siyasi Devrimlersiz Sosyal Devrimin gelişemeyeceği için de doğru bir kuraldır. 

Siyasi 27 Mayıs üzerine, 1960-70 Türkiyesinde yukarıki doğru formül, birbirine zıt iki yönde 

çekiştirildi. Ve o Strateji içinde anlatılan somut Taktikler görmezlikten gelindi. TİP 

ABA’cıları, ellerinde “Parti” olunca kendilerini her türlü Taktik zahmetinden bağdaşık 

bildiler. MDD’ciler ise, ellerinde “Parti” bulunmadığı için, bir Strateji sloganını her türlü 

Taktik yerine kullandılar. Ortada Türkiye’nin nice yakıcı Taktik problemleri yatarken, onlar: 
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önümüzdeki Aşama Demokratik Devrim midir, yoksa Sosyalist Devrim midir? gibi en 

genel soyut kavramları önerdiler. 

ABA’cılar: madem ki “Demokrasi dışında” Sosyalizme yol yokmuş, öyleyse 

Demokrasi demek (Parlamentarizm + Sendikalizm) demek olduğundan, hiçbir devrimci 

Taktiğe metelik veremeyiz, sonucuna vardılar. 

MDD’ciler daha “metne saadık” kaldılar: madem ki Sosyalizmden önce Demokrasi 

geliyormuş; Öyleyse Milli Demokratik Devrim Stratejisinden başka herhangi Taktik sözünü 

ağza almak devrimcilikten caymaktır, sonucuna vardılar. 

Oysa yukarıki Stratejik formül, sayısız somut Taktikler kanavası içinde çok özel 

durumlar için konulmuştu. Ve daha konulurken, ölümden kaçarca, “genel” hakikatler ve 

“ilkel gerçekler” tekerlemekten sakınılmasını açıklamıştı. Hemen her sayfa, Devrim 

gerçekleştiği zaman bile “Devrim”le her işin bitmeyeceğini, asıl ondan sonra başlayacağını 

anlatıyordu: 

“Devrime yenik düşen karşıdevrim yok olmayacaktır: tam tersine, karşıdevrim, 

kaçınılmaz olarak, yeni ve daha amansız bir savaşa girişecektir.” (Lenin, İki Taktik, s. 

38) 

“(…) şu andaki devrimci dönemi izleyecek olan gelişme hakkında ve “siyasi 

bakımdan özgürlüğe kavuşmuş bir toplum” gerçekleştiği zaman ne olacağı hakkında 

GENEL mülâhazalar içinde boğulmaktan kaçınmalıyız. Nasıl “Ekonomistler” ŞU ANIN 

siyasi görevlerini anlayamamış olmalarını gizlemek için, siyasetin ekonomiye tabi 

olduğu yolundaki İLKEL GERÇEKLERİ ileri sürüyorlardıysa, aynı şekilde, yeni 

Iskra’yı çıkaranlar da, Toplumun siyasi Kurtuluş’unun ŞU ANDA bize yüklediği 

devrimci görevleri anlayamamış olmalarını gizlemek için, siyasi bakımdan özgürlüğe 

kavuşmuş bir toplumun bağrındaki mücadele konusunda İLKEL GERÇEKLERİN 

sözünü edip duruyorlar.” (Lenin, İki Taktik, s. 38, Majüskülleyen - H. K.) 

Aba’cı “Sosyalizm” ve Devrimci Taktik 

TİP ABA’cılarının içyüzleri 55 yıl önce suyu ısıtılmış “göbekli memur” sosyalizmi idi. 

Türkiye’de “Şu anın Siyasi görevleri”, “Toplumun... şu anda bize yüklediği 

devrimci görevler” nelerdir? 

Siyasi İktidar Savaşı yapacak gerçek Proletarya Partisi’nin “Minima Programı”na 

giren Taktik problemlerdir. “Strateji” Türkiye’de 50 yıldan beri Demokratik Devrim 

amacını işlemiştir. Hâl böyle iken ABA’cıların “Sosyalist Devrim”, MDD’cilerin 

“Demokratik Devrim” üzerine “sel’li seyf ederek” (kılıçları çekerek) düelloyu kana kan 

yürütmeleri: “GENEL MÜLÂHAZALAR” ve “İLKEL GERÇEKLER” üzerinde Medrese 

kavgasına benzemiyor mu? 

Bu kavganın altında “AN’IN GÖREVLERİNİ ANLAYAMAMIŞ OLMALARINI 

GİZLEMEK” yatmıyor mu? 



TİP ABA’cıları “Tepeden inme” diye (gölgesine sığındıkları) 27 Mayıs’ı sırf keskin 

“Sosyalizm” adına kınıyorlardı. O zaman kime benziyorlardı? Marks’ın alay ettiği 1848 

Frankfurtlu Liberallere  

“Frankfurtlu liberaller nutuk atarken, Kral zaman kazanıyordu, askerî 

birliklerini takviye ediyordu. Öyle ki, gerçek güçle desteklenen karşı-devrim, hayran 

kalınacak “karar”larına rağmen, demokratları tam yenilgiye uğrattı.” (Lenin, İki Taktik, 

s. 28) 

TİP’li ABA’cılar, köyde kentte kürsüden 27 Mayıs’a yan bakıp nutuk atarlarken, 

Finans-Kapital “Gerçek güç” olan Ordu’yu “Amerikan yardımı” ile nötralize etti. Anayasa, 

Seçim Kanunu tırtıklamalarıyla, TİP’in “millî artık”tan alınmış 15 koltuğunu 2’ye indirdi. 

ABA’cıIarın en çalımlı “Zâti Sungur”u, hâlâ sesi kısılıncaya dek 1969 Seçimlerinde Pehlivan 

Demirel’lerle ve Kırk Tilkili Paşa’larla: “Başa güreşmek”ten dem çekiyordu. 

Bu ABA’cı Sosyalizm nasıl bir “Sosyalizm”dir? 

1914’ten beri hallaç pamuğu gibi atılmış: 

“Sosyalizmin bir çeşididir. Tatlandırılmış Sosyalizmdir. Ülkücü ruhsuz, ihtirassız 

sosyalizmdir. Göbekli memur ve aile babası sosyalizmidir. İstatistik memuru ve burnu 

kapitalizmle yapılan antlaşmalara giden sosyalizmdir. Yalnız reformlarla (dönüşümlerle) 

çok meşgul sosyalizmdir. Bir tabak mercimeğe ağabeylik hakkı taslayan, burjuvaziye 

karşı sabırsızlıkları regülasına [düzene] koyan, Proletaryaca gösterilen cüretlere 

otomatik fren sıkıcı sosyalizmdir.” (Lenin, Contre le courant) 

Parlamenter’lerin (Milletvekillerinin), memurların, aydınların, imtiyazlı işçi gruplarının 

Kapitalizmi oturaklılaştırma Sendikalizmi, külah kapıcı küçükburjuva politikacısı, proletarya 

içinde yapma ayrılıklar yaratan lonca ruhu, “kimi eleştiri türlerinin mız çıkartıcı derin 

düşünceleri”, “Ölü fikirlere cici elbiseler” (Lenin, ay)... ABA’cılar, 65 yıl önce durulmuş o 

“Sosyalizm” defterini açıyorlardı. 

MDD’ciler ve Ayrılıkları 

MDD’ciler, tek slogan’ı: Parti ve Proletarya yerine geçirebileceklerini sandılar. İşçi Sınıfına 

“Pratik yollar” gösteremediler. Başıboşluk ayrılıkları kışkırttı. 

MDD’ciler TİP ABA’cılarına karşı “yekpare” saldırıya geçerken en zayıf yanları: 

ABA’cıların örgüte ipotek koymuşça sahip çıkmalarına karşı, MDD’cilerin kendilerini 

kolayca ele verip, örgüt dışı edilmeleri oldu. Başlangıçta MDD’cilerin durumu 1905 yılı 

Vperyod’cuların durumunu andırıyordu. İki Taktik o durumda yapılacak işi şöyle 

özetlemişti: 

“(…) Bizim bugünkü görevimiz Cumhuriyet uğruna savaş için, proletaryanın o 

savaşa en enerjik biçimde katılabilmesi için şiarlar atmak, pratik yollar göstermektir.” 

(Lenin, İki Taktik, s. 40) 

MDD’ciler ne yaptılar? 



“Tam Bağımsızlık + Gerçekten Demokrasi” şiarını bayraklaştırdılar. Şiar, Türkiye’de 

Eneski Sosyalizmin en doğru parolası idi. Ama, bir çiçekle bahar olmayacağı gibi, bir 

“Şiar”la Devrimciliğin bitmeyeceği ortadaydı. İki Taktiğin kısaca “Cumhuriyet” parolası 

yerine uzunca “Tam Bağımsız + Gerçek Demokrasi” şiarı geçebilirdi. Ancak o şiarın 

yanında, üç şart daha vardı ki, yalnız birinin eksik oluşu, kurulacak sehpayı devirebilirdi. O 

üç şart şunlardı: 

l- İki Taktik, bir Partinin şiarını savunuyordu. MDD’ciler değil öyle bir Parti’ye 

dayanmak, TİP’in içinde bile ABA’cılar gibi sapıklarca kendilerini parti dışı ettirmişlerdi. O 

zaman “slogan” dayanaksız, havada kalıyordu. Parti varlığı bu yüzden aşırıca ufaltılıyordu. 

2- İki Taktik, Proletaryanın savaşını savunuyordu. Ve bunu söylerken, bütün 

gerçekliğiyle de proletarya hareketini temsil ediyordu. MDD’ciler, birkaç dergi yayını 

çevresinde heyecanlı Üniversite gençliğinden öteye geçememişlerdi. Aydın gençlik varlığı bu 

yüzden aşırıca abartılıyor idi. 

3- İki Taktik, şiarın yanında “Pratik yollar gösterme”yi o momentin görevi sayıyordu. 

Parti’den ve Proletarya’dan kopuk kalan MDD’ciler, ister istemez Proletaryanın “en 

enerjik biçimde katılabileceği pratik yollar göstermek” işinde “elsiz, belsiz, dilsiz” kaldı. 

Bu üç başlı boşluk ister istemez MDD’ciler arasında çarçabuk anlaşmazlıklara yol açtı. 

MDD’cilerin toptan Aydın Küçükburjuva “kökenleri”, kişicil kontenjanları büyüttü. 

Barutsuz Top = Partisiz Devrimcilik 

Başıboşluk ilkelliği Yuvar (Mahfil) kafasıdır. Bu kafa Parti içine Fraksiyon biçiminde girer. 

Ya Parti olmak şöyle dursun, Proletarya, küçümsenirse Kargaşalık mahşerleşir. 

Bugün MDD sloganı çevresinde beliren konfüzyonizm (kargaşacılık) nasıl durulabilir? 

Herhalde, hep bir ağızdan “Tam Bağımsız + Gerçek Demokrasi” parolasını 

bağırmakla durulamıyor. Çünkü, bugün o sloganı dilinden eksik etmeyenlerin kaç parça 

olduklarını kimse bilmiyor. Bir tek slogan bayrağı ile bundan fazla birlik ve cephe yahut 

disiplin kurulamayacağı ortadadır. 

“Slogan” yahut Parola -tartışılması bir yana- Lenin’in, “İlkel gerçekler” dediği şeyin 

en “ilkeli” (primitifi)dir. Onu istediğimiz kadar ciddiye alalım, şu usta eleştirisinden yakamızı 

kurtaramayız: 

“(...) ilkel gerçekleri, ağırbaşlı bir edayla tekrarlamalarını, hiç kuşkuya 

kapılmaksızın kabul edebilmek için, insanın ya çok safdil olması, ya da gerçek durumu 

hiç bilmemesi gerekir.” (Lenin, İki Taktik, s. 111) 

Türkiye’de ABA’cılara karşı olan Sosyalistleri en çok üzen ilkellik, bütün ilkelliklerin 

başı olan ve “Mujiğin çakmaklı tüfekle savaşa gitmesi”ni andıran, kırk yıldır 

giderilememiş, olan, her kuşak için ha bire bir daha ve bir daha “tekerrür” edip duran 

“Yuvarlar” (Mahfiller) sistemidir. MDD’cilerin belirttiğimiz başlıca üç boşluğu, hep aynı 

hastalıktan gelir. 



Osmanlı hikâyesini biliriz. Paşa kalenin toplarına ateş emri verir. Patlayan yok. 

Nedenini sorar. Topçubaşı ateş edemeyişin 40 türlü nedeni bulunduğunu söyler, “1’inci 

neden: Barut yok” der demez, Paşa: “Yeter, der, öteki nedenleri sayma!” Bizim 

primitivizmimizin (ilkelliğimizin) birinci ve biricik nedeni: “Yuvar” kafasını Parti içine bile 

Fraksiyon biçiminde sokup ebedîleştirebilmesidir. Ya bir de ortada “Parti” adı verilecek 

Partinin bulunmayışı göz önüne getirilsin? Yürekler acısı durum büsbütün korkunçlaşır. 

Parti ortada yoksa “proletarya savaşı” olsa bile, kurmaysız orduların kör dövüşüne 

döner. Ya bir de “Proletarya”ya, ilkin MDD sloganı atılır atılmaz sokağa dökülmediği için, 

neden sonra sözle bir “hegemonya” tanımamızla birlikte, “Sen işine bak!”, dövüşen, deviren 

sivil-asker bürokraside iş var, diyen, bıyık kıvırtış göz önüne getirilsin? Partisiz Proletarya 

önünde istavroz çıkarmanın ilkelliği pratikte ağlanacak şey olur. 

“Devrimci Pratik Yollar” Nelerdir? 

Gerçek Devrimci: zamanının % 99’unu “Pratik yollara” (İşçi Sınıfının günlük dövüş ve 

örgütüne) verir. MDD’ciler: zamanlarının % 99’unu Strateji kesmeye, Slogan tekrarlamaya, % 

1’ini de Örgüt olamayacağını “Saptamaya” saptırırlar. 

MDD’ciler “Pratik yollar” göstermiyorlar mı? 

“Slogan”ın içinde hangi “Pratik yol” yok! Hazreti Muhammed’in Urûc’una dayanarak, 

Kozmonotlardan bin beş yüz yıl önce İnsanın Aya nasıl çıkabileceğini Kuran’da bulanlar 

ülkesindeyiz. MDD “sloganı” hepsi Roma’ya çıkan “Pratik yollar”la dolu... Ne var ki, şu 

Bilimcil Sosyalizm, insanın kafasına çekiçle vurur gibi, yığın içinde Pratik yollarla çalışmanın 

“günlük sınıf çalışması” olduğunu, bunun da ancak ve yalnız Parti organlarıyla 

yürütülebileceğini Demokles’in kılıcı gibi tepemize diker durur. 

Biz, ortada ne “Parti”, ne “günlük sınıf çalışması” bulunmadığını gerine gerine yazıp 

çizdiğimiz hâlde: kıyasıya “Taktik” ve “Şiar” cenginden baş alamayız. Bilimcil Sosyalizm 

ise, tersine, ancak Parti ve “günlük sınıf çalışması” tartışılmaz bir gerçeklik olduğu zaman 

ve olduğu için “Taktik ve Şiarlar” üzerinde durur. Yani, Bilimcil Sosyalizme göre: Ordu 

hazır olunca parola ve taktik tartışmasını başarır. Bizim MDD’ciler, Ordu hazır olmasa da ve 

olmadığı için, onun “Taktik ve Şiarları” uğruna dama tahtası üstünde satranç oynarız, 

kanısındalar. Bakın ne diyor “İki Taktik”: 

“Partinin alışılmış günlük çalışmasının önemini belirtmenin tek başına hiçbir 

tehlikesi olamazdı ve Taktik ve Şiarlar konusunda görüş ayrılıklarına sebep olamazdı.” 

(Lenin, İki Taktik, s. 110) 

“Günlük ayrıntılı çalışmalarında güçlerin hazırlanmasını vb. vb. küçümseme 

hiçbir zaman akıldan geçemez.” 

Bizim MDD’ciler “günlük sınıf çalışmasını” akıl ve hayallerinden geçirmezler. 

Yalnız, son duruşmada, teraziledikleri Yüksek “Strateji”lerinde Proletarya için bir 

“Hegemonya” kayırırlarsa, bütün “güçlerin hazır” ve lopça “armut piş, ağzıma düş” 

olacağından emindirler. Oysa kazın ayağı başka türlüdür. Kendilerinde “Taktik ve Şiar” 

atma yeteneğini gören Bilimcil Sosyalistler şöyle konuşurlar: 



“(…) Partinin tek bir komitesi yoktur ki, tek bir semt komitesi yoktur ki, yönetici 

organların tek bir toplantısı yoktur ki, tek bir fabrika grubu yoktur ki, dikkatini, 

ZAMANININ VE GÜNÜNÜN YÜZDE DOKSAN DOKUZUNU, önemi 1895’ten beri 

kabul edilmiş olan bu fonksiyonların (görevlerin) yerine getirilmesine sarf etmiş olmasın. 

Bunu ancak harekete tamamıyla yabancı kalmış ülkeler bilmeyebilir.” (Lenin, İki Taktik, 

s. 111) 

Bir de bizim MDD’cileri göz önüne getirelim: “Zaman ve güçlerinin yüzde doksan 

dokuzunu” nereye harcıyorlar? Kendileri herkesten iyi biliyorlar. 

MDD’ci Teorik Yollar Nelerdir? 

Gerçek Devrimci: Sınıf bilinci, Halk toplantıları, Ekonomik dövüş vb. üzerinde var gücünü 

oturaklıca “kayıtsız şartsız sağladığı” için, artık patlayan Devrimin “genel Siyaset şiarlarına” 

kuvvet verir. MDD’ciler, tersine: o görevlerin hiçbirini başaramadan, ezbere “genel slogan” 

atmakla Devrimde Proletaryaya “hegemonya” sağlayacaklar. 

Biz, anlaşılan, okuduklarımızı başkalarına anlatmaktan, kendimizi anlamaya vakit 

bulamıyoruz. Yahut, okuduğumuzun öylesine ağır etkisi altında kalıyoruz ki, ayaklarımız 

bulunduğumuz topraktan kesiliyor. Kendimizi, kitapta yazılan yerde ve günde sanıyoruz. Bir 

kitapta: “Çarlığa karşı ayaklanmanın görevleri, genel siyaset şiarları” gözümüze çarpıyor. 

Doğrusu da 1905 Devrimi patlamış, Sosyalist devrimciler, o görev ve şiarlar için “En zayıf 

noktamız burada” diyorlar. 

Bunu okur okumaz “Zayıf noktamız şiar” imiş kanısına varıyoruz. “Kuvvetli” 

noktamız neresi? Çevremiz umurumuzda değil. Okuyoruz: 

“Rus Sosyal-Demokrasisinin bütün eylemi, şimdiden, Propaganda ve 

Bilinçlendirme üzerinde, hazırlıksız toplantılar veya halk toplantıları üzerinde, bildiri 

ve broşür dağıtımı üzerinde, işçilerin iktisadî mücadelesi ve bu mücadelenin şiarları 

üzerinde, güçlerin yoğunlaşmasını kayıtsız şartsız sağlayan oturaklı (istikrarlı) değişmez 

biçimlere şimdiden bürünmüş bulunmaktadır.” (Lenin, İki Taktik, s. 111) 

Bu satırların başındaki sözcüğün yerine hayalimizde “Türk” sözcüğünü geçiriyoruz. 

Bir broşür’le iki de “bildiri” yayınladık mı, “Propaganda” ve “Bilinçlendirme” işini, 

dolmayı “pirinçlendirme” kadar oldu bitti biliyoruz. Bir yerde bir “halk toplantısı” 

yapılacak? Varın sorun, “bizden izin” alınmış mı? Alınmadıysa veya bizim argomuzla 

konuşulmayacaksa, “zinhar!” (sakın ola) kimsenin kılı kıpırdamasın! Yoksa, davrananı 

“oportünizm” domuz kurşunu ile vururuz. Bugüne bugün bu işler MDD’ci iyi saatte 

olsunlardan sorulur! 

“İşçilerin ekonomik mücadele ve şiarları”na gelince. Onlar ufak işler. “Şair Nâzım 

oğlum, anan seni büyük işler için doğurdu.” Ve de işçi kullarımızı, baksınlar: broşürde, 

bildiride, dergide, gazetede “Hegemonya payesine” yükseltiverdiğimiz yeter, artar bile. Biz 

ki anadan doğma pir aşkına devrimciyiz: “güçlerin yoğunlaşmasını kayıtsız şartsız 

sağlayan oturaklı, değişmez biçimlere şimdiden büründürmüşüzdür”! 

Bu havayı estiriyor çoğu MDD’ciler. 



Parti Yerine “Örgüt - Prose” Safsatası 

Gerçek devrimciye göre: Proletarya Örgütü köle bağımlılığını kaldırır. MDD’ci üstatlara 

göre: “Bağımsızlık... sömürü alanına son” verirsek Proletarya örgütü kurulur! Gerçek 

devrimciye göre: “Planlı belirli bir parti” başta gelir; MDD’cilerce: “Proleter Devrimci örgüt... 

davaya katkımızla orantılı” olacaktır, yani “Örgütlenme - Prose” başta gelir. 

“İyi, güzel topçusunuz (Devrimcisiniz), ama barut (Parti) nerede?” diye sordunuz mu, 

MDD’cilerin en “kabadayı”ları gene iki türlü karşılık veriyorlar. Birincisi dişleri kenetleten şu 

ağdalı sakızdır: 

“Proleter Devrimci örgüt kurma yolunda mücadelenin başarısı Türkiye’nin en 

önde gelen ulusal davasına, bağımsızlık davaca, ülkemizin emperyalizmin sömürü alanı 

olma durumuna son vermeyi amaç edinen davaya katkımızla orantılı olacaktır.’’ (Mihri 

Belli, MDD, 74) 

“Proleter devrimci örgüt uğruna mücadele… vb. vb.” (ay, 75) 

Çiğneyebildiğiniz kadar çiğneyin. Ağzınızda sakız çürüyor. Ağdalı sözcük 

sucuklarından başka, Parti konusunda dişe dokunur yenilir yutulur nesneye rastlanılmıyor. 

Hep “(...) örgüt kurma yolunda...”, “(...) örgüt uğruna...”, MDD’ci Şıh’ların kendilerinden 

menkul kerametleri: “zamanı gelince”, bekleşen açık ağızlara tükürülecek. Bu düpedüz, 

Türkçenin o kaba ama yerinde deyimi ile: “Ölme eşeğim ölme! Yonca bitecek” 

tekerlemesidir. 

Onun Bilimcil Sosyalizmdeki anlamı ise, bugün Türkçeye çevirisi bile yapılmış, 65 yıl 

önceki örneklerde apaçıktır. Marksizm’in “Akılcıl Plan” önerdiği yerde, Menşevizm’in ünlü 

“Kendiliğindenci” “Organizasyon - Prose” ukalâlığını alaturkaca tumturaklandırmaktır: 

“(...) Kendiliğinden gelmeliğe hareketi tâbi tutarak, proletarya mücadelesinde 

bilinç elemanlarını küçümseme eğilimi... Örgüt konusunda, bu eğilimlerin temsilcileri, 

rasyonel bir plan içinde düşünülmüş belirli bir PARTİ faaliyetine karşılık düşmeyen 

ÖRGÜTLENME = SÜREÇ teorisini formüle etmektedirler.” (RSDİP Kongre Kararı, İki 

Taktik, s. 27, Majüskülleyen - H. K.) 

Parti içinde hizaya gelme, çete savaşından kurtularak bilimcil Politikanın düzenli Ordu 

savaşı için günün en yakıcı bin bir problemini sistemlice, süreklice göğüsleme konusuna 

gelindi mi, MDD’cilerin bütün karşılıkları, ya yüzlerce sayfalar dolusu “âlimâne” (Bilgincil) 

yorumlarla kafa çatlatmak, yahut, gelecek devrim üzerine soyut genellemeleri bir daha 

kehanetle gösterip, birçok kez daha tekrarlamak oluyor. Bu sekter tutum üzerine, 65 yıl önce 

yapılmış eleştirileri kulaklarının ardına atıyorlar. Biz hiçbir şey katmadan, onları bir daha 

bağıralım: 

“Bırakalım, baylar, Burjuva Devriminin hangi görevlerini sizin ve bizim, bir 

hükümet içinde başarabildiğimizi tayin etme işini Ruskaya Starina adındaki Tarih 

dergisinin gelecekteki sayılarında yazacak olan geleceğin tarihçileri yüklensinler. 20-30 

yıl içinde elbette bunu tayin etmeye vakit olacaktır. Bizim bugünkü görevimiz, 

Cumhuriyet uğrunda savaş için ve Proletaryanın bu savaşa en enerjik biçimde 

katılabilmesi için şiarlar atmak, pratik yollar göstermektir.” 



“(Geçici) Hükümet “Devrimi ilerletmekle” yetinmemeli, “aynı zamanda kapitalist 

toplumun temellerini tehdit eden etkenleri de darbelemelidir”. Proletarya bu 

“etkenlerden” biridir... Proletaryanın ŞU ANDA “Devrimi nasıl ilerleteceğini” [meşrutî 

(Anayasacıl) yönetim taraftarı burjuvazinin devrime çizdiği sınırdan öteye nasıl 

geçileceğini] söyleyeceğine, Burjuvazi, Devrimin sağladığı kazançlara karşı döndüğü 

zaman, onunla mücadeleye gereken biçimde hazırlanılacağına, bizim eylemimizin 

SOMUT HEDEFLERİ üzerine hiçbir şey söylemeden SÜRECİN GENEL TASVİRİ ile 

yetinilmektedir.” (Lenin, İki Taktik, s. 40, Majüskülleyen - H. K.) 

“(…) Yeni Iskra’cılar (Yeni-Aydınlık’çılar! - H. K.), seyrettikleri mücadeleyi 

oldukça iyi tasvir edebiliyorlar ve açıklayabiliyorlar. Ama, bu mücadele içinde, doğru 

bir şiar formülleştirme yeteneğinden yoksundurlar. Şevkle yürüyüşler ve geri 

yürüyüşler yaparak, ama harekâtı kötü yöneterek, maddî devrim şartlarının bilincine 

varmış olan ve en ilerici sınıfların başına geçmiş bulunan PARTİ’lerin Tarihte etkili 

biçimde yön gösterici ve yönetici rolünü kavramamakla, Tarihçil Maddeciliğe de gölge 

düşürüyorlar.” (Lenin, İki Taktik, s. 4, Majüskülleyen - H. K.) 

 



İkinci Bölüm 

MDD Zortlamasının Açılışı 



MDD (Millî Demokratik Devrim)’in üç egemen Yuvar (Mahfil) karakteri vardır: 

1- Sınıfları, bir Medrese hafızı gibi Skolastik biçimde görüş metodu; 

2- Bu görüş (yani gerçeği ezbere görüş; yani görmeyiş) sonucu Türkiye’deki orijinal 

Sınıf karakteristiğini bir türlü duru koyamayış; 

3- O iki sapmanın kaçınılmaz ürünü olarak sırıtan Proletarya Partisi gereğini 

“Şartlara” (MDD zaferine!) bırakış. 

Bu üç MDD ana yanılgısını üç ayrımda gözden geçireceğiz. 

 



Ayrım V 

MDD’ciliğin Sınıf Skolastiği 



MDD’ciliğin Sınıf Skolastiği 

MDD “ideolojisi”, “Halk Demokratik Devrimleri” çağında, “Millî” sözcüğünü sözde 

“katkı” yaparak “yenilik” göstermek sevdasıyla doğdu. Eneski Sosyalizmin savaş 

meydanındaki Minima Program kazançlarından koptu. Emperyalizmi Cunow’lar gibi yanlış 

(politik-dış) problem gibi koydu. Sömürge kurtuluşu ile Yarısömürge kurtuluşunu, Finans-

Kapitalist ile Komprador’u birbirine karıştırdı. O yüzden TİP ABA’cılarına yem oldu. 

Kemalizm’i ve 1930 yılını 1970’ten çok Sosyalizme yakın buldu. 1930’la 1945 arasındaki 

sınıf ilişkilerini bilmeyince, Demokratik Devrimi: Küçükburjuva Bağcılığına, 

Karşıdevrimi: ayağı kayıp düşen turist burjuva kayakçısının Dağcılığına çevirdi. İşçi 

Sınıfının anadan doğma Sosyalist olduğunu bıyık altından küçümsedi. 

Bütün bu irili ufaklı yanılgılar komedyasında: bilgi kıtlığı denli Metot Skolastiği’nin 

payı büyüktür. Bu ayrımda diyalektiğe şaşı bakan MDD Skolastiğine değeceğiz. 

Millî Demokratik Devrim mi? İkinci Kurtuluş Savaşı mı? 

MDD’ci Sosyalizmin: “Demokratik Devrim” dediği şey eskilerin “Demokratik İnkılâp” 

dedikleri şeydir. Onun başına “Burjuva” yahut “Millî” sözcüğünün geçirilmesi ne yeniliktir, ne 

değişikliktir. Dünyada Demokratik Devrime, 1905’ten beri “Millî Burjuvazi” yerine İşçi - 

Köylüler baş çektikleri için: “Halk Demokratik Devrimi” denilmiştir. 

Türkiye’de Millî Demokratik Devrim: ilk “Kuvayimilliyecilik” veya “Millî Mücadele”, yahut 

“Kurtuluş Savaşı” idi. Şimdi Halka düşen Demokratik Devrime: “İkinci Kuvayimilliye” yahut 

“Halk Kurtuluş Savaşı” demek daha yerinde olur. 

Al Aydınlık her ne pahasına olursa olsun aksiyon yanlıdır. Bunun için son derece 

önemle yaydığı “Millî Demokratik Devrim” parolasını bayrak yaptı. Bayrağın “rengi” 

yahut “direği” ikincil gelir. Bayrak, askerlikte “İçtima” denilen derlenip çabuk istenen yerde 

ve zamanda Toplanma işaretidir. 

Hemen diyelim ki, parolanın sözleri önce anlatılmak istenen öze uymaz. Eneski 

Sosyalistler ona “Demokratik İnkılâp” derlerdi. “İnkılâp” sözcüğü yerine “Devrim” geçti. 

Halk da bunu öğreneceğe benzer. “Demokratik Devrim” dünyanın her yerinde bilinen 

“Burjuva Demokratik Devrimi”dir. “Burjuva” sözcüğü ile “Millî” sözcüğü arasında 

Bilimcil Sosyalizm bakımından hiçbir fark yoktur. 

Oysa daha 1905 Devrimi ile birlikte “Demokratik Devrim”in özü tersine döndü. O 

zamana dek Burjuva veya Millî Devrimlerin öncüsü Kapitalist Sınıfı iken, ondan sonra İşçi 

Sınıfı öncülüğe başladı. Ancak Türkiye gibi yarısömürge ve sömürge ülkelerde İşçi Sınıfı şu 

veya bu Tarihçil nedenle öncü olamadı mı, o yerlerde İşveren Sınıfı iyi kötü Devrim 

öncülüğü yaptı. 

20’nci yüzyılla birlikte Demokratik Devrimin mantıklı sonuca varması, ancak İşçi 

Sınıfının Köylülüğü yedek güç olarak kazanması, devrime öncü olması ile mümkündür. O 

zaman Demokratik Devrimin başına illâki bir üçüncü sözcük geçirilmek istenirse, bu ne 

“Burjuva”, ne “Millî” sözcükleri olamazdı. Devrimin başından Millî Burjuvazinin 

kalktığını, İşçi-Köylü Halkın geçtiğini anlatmak için parola HALK DEMOKRATİK 

DEVRİMİ biçimine girmeliydi. 



Bu “öz” gerekçesi yanında “biçim” gerekçesi de konulabilir. Bir ülkede Millî Burjuva 

(Demokratik, Devrim)i: İşveren Sınıfının hegemonyası altında az çok olumlu sonuçlar elde 

ettiyse, ondan sonra gerekecek İkinci bir Demokratik Devrim, Birinci Demokratik Devrimin 

hakkıyla “mirasçısı” olur. Türkiye’de iş böyle olmuştur. Onun için Mustafa Kemal’in 

güttüğü Birinci Kuvayimilliye yahut Birinci Millî Kurtuluş’tan özce, başka Burjuva-Millî 

Demokratik Devrim’den ayırtlı olan yeni İşçi-Köylü Halk Demokratik Devrimine Eneski 

Sosyalizm, İkinci Kuvayimilliye yahut İkinci Kurtuluş Savaşı adını vermişti. 

Yeni Sosyalistlerimiz nedense Türkiye’nin bu yerli, millî Devrimci geleneğini 

benimsemediler. “Yeni” olmak için “Alafranga” ile “Öztürkçe” katışımı “Millî 

Demokratik Devrim”i var güçleriyle yaydılar. Bu yaygınlık bir türlü Aydın Gençlik ötesine 

geçememiş görünüyor. Oysa “Kuvayimilliyecilik” ve “Millî Kurtuluş” sözcükleri, en basit 

işçiden, en ücra dağ başı köylüsüne dek bütün Türklerce tanınır, bilinir, kullanılır terimlerdir. 

Ayrıca İkinci Kurtuluş Savaşı, Eneski Sosyalistlerin 16 yıldan beri savaşarak 

kullandıkları deyim oldu. Şimdiki gençlerin okul ömürleri kadar uzun bir hatırı sayılır 

Tarihçeye de sahipti. Bu Tarihçeden, sırf Burjuva basınınca “Protokole dâhil” edilmediği 

için kopuşmak, Türkiye’de Sosyalizm Tarihine karşı saygısızlık olmakla kalmadı. Birçok 

enerji, vakit israfına ve yanlış anlamalara da sebep oldu. 

En sonunda, Türkiye’nin Birinci Demokratik Devrimi (Millî Mücadele) açıktan açığa 

sırf bir sömürgeleştirme baskısına karşı, İngiliz-Fransız-Amerikan Emperyalizminin maşası 

Yunan ve Ermeni istilâsına karşı bir kurtuluş savaşı oldu. Onun için “Kurtuluş Savaşı” adını 

aldı. İkinci Demokratik Devrim’de: araya maşa karıştırılmaksızın (o İngiliz 

Emperyalizminin metodu idi) doğrudan doğruya Ekonomik-Politik ve Askercil Amerikan 

istilâcılığı ile yüz yüzeyiz. Uluslararası Finans-Kapital ile Yerli Finans-Kapitalin gerek 

sömürüleri, gerek tahakkümleri etle tırnaktır. Birinin kılına dokunulmadan, ötekinin kılına 

dokunulamaz. 

Bu şartlar altında, başka ülkeler için klasik olan Demokratik Devrim, daha çok 

dolaysız iç Sosyal Sınıf çelişkilerinin patlangıç ürünü iken, Türkiye için, ister istemez gene 

dış Emperyalist baskı ve tecavüzlerine karşı kaçınılmaz bir derinliğine Millî Kurtuluş Savaşı 

biçiminde başlamış veya sonuçlanmış dolaylı ve orijinal bir yeni-sömürge Demokratik 

Devrimi olmak durumundadır. O zaman onu kendi gelenekçil ve halkçıl (popüler) adıyla: 

“İkinci Kuvayimilliye” yahut “İkinci Kurtuluş Savaşı” diye anmak daha olaycı ve 

gerçekçi davranmak ve düşünmek olur. 

Yeni Ağızlara Yeni Taam Nerede? 

MDD’ci Sosyalizm “Emperyalizm”i yabancı bir güç gibi korken, Türkiye’nin ekonomi ve sınıf 

yapısını anlamıyor. Birinci Kuvayimilliyeciler Emperyalizmi yabancı saymakta az çok haklıydılar. 

MDD’ciler bugün o eskimiş anlayışı yenilemekte haksızdırlar. 

Yeni Sosyalistlerimiz’in “MDD - slogan” biçimi altında yatan öz nedir? 

Bir makaleden bir broşüre doğru gelişen tezin 4 versiyonundan, ilk üçü besbelli aceleye 

gelmiş. “Bir kollektif çalışma ürünü sayılabilir” (M. Belli, MDD, Nisan 1970, s. 3) denilen 

4’üncü versiyonuna dikkat edelim. Orada bir sorumluluk yüklenilerek deniliyor ki: “Türkiye 

emekçisi bizden... yeni şartların gerekli kıldığı yeni söz beklemektedir.” (ay, 76) 



Doğrusu, Yeni Sosyalistlerimiz’den o beklenir. Ancak MDD sloganı’nın “yeni”liği, 

biçimcesi bir yana, öz bakımından ne söylüyor? Daha doğrusu ne söylemelidir? 

Her şeyden önce, Türkiye’nin Sosyal Sınıf ilişkilerinde yeni olan şeyi söylemelidir... 

Yoksa, “Slogan” dedikleri Parola, (Usta’nın dediği gibi): “(Demokratik Devrimin Burjuva 

karakteri üzerinde) HER ZAMAN YENİ OLAN ESKİ FİKİRLERE dayanıyor, ya da 

onları hareket noktası alıyor” (Lenin, İki Taktik, s. 36, Majüskülleyen - H. K.) 

bulunmalıydı. O zaman daha oturaklı olabilirdi. 

Türkiye’de “Yeni” olan “Sosyal Sınıf İlişkileri” nelerdir? 

MDD’cilerin yalnız Yeni Sosyalist’lerinde değil, Enyeni Sosyalist’lerinde de, bir 

yıldan aşırı zamandır en çok aranılan, bir türlü bulunamayan öz budur. 

Bir yol “Emperyalizm” diye öne sürdükleri l numaralı düşman hedef, hangi yeniliği 

gösteriyor? 

Böyle bir soru bile MDD’ciler yanında açılmıyor. “Emperyalizm”: Tıpkı 50 yıl önce 

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Bildirilerindeki kadar genel ve dış bir “düşman” gibi 

konuluyor. Emperyalizmi böyle sırf Türkiye dışında bir “Zümrüdüanka” kuşu gibi koymanın 

“yeniliği” anlaşılmıyor. Yalnız ikide bir şöyle deniliyor: 

“Emperyalizm, sömürü ve tahakküm altında tuttuğu ülkelerde, o ülkenin en gerici 

sınıf ve zümreleriyle ittifak kurar. Sömürüsünü bunlara dayanarak, bunların aracılığı 

ile yapar.” 

“Türkiye’nin ekonomisine ve geniş ölçüde politikasına hükmeden işbirlikçi 

sınıflar, yurdumuzun bağımlı ve geri bir ülke olarak varlığını sürdürmesinde çıkarı olan 

sınıflardır.” (ay, s. 12-13) 

Kimdir onlar? 

 

 

Yabancı Emperyalizm - Yerli İşbirlikçi Soyutlaştırmaları 

MDD’ciler: “İşbirlikçiler” dedikleri sınıfı “Emperyalizm”den başka bir şey saymakla, hem 

Emperyalizmin Tekelci Kapitalizm olduğunu anlamıyorlar. Hem o yüzden 1970 Türkiyesini: ya 

Afrika ve Hindistan, yahut 1919 Türkiyesi kadar gerilerde sanıyorlar. 

Görüyoruz, MDD Doktrincilerinde iki apayrı Kategori elemanı var: 

1- Emperyalizm: O tamamen Türkiye dışında bir kategori olarak konur. 

2- İşbirlikçileri: Onlar da tamamen Yerli malı elemandır. 

Dünya’da böyle: biri sırf dışarlak, ötekisi sırf içerlek iki apayrı eleman olarak: 

Emperyalizmin yabancı, İşbirlikçilerinin yerli olduğu ülkeler var mıdır? Vardır. MDD 

Teorisyenleri onu da aynı sayfada açıklamaktan geri kalmıyorlar. Diyorlar ki:  



“Kendi yaratığı olan İşbirlikçi sermayeden başka emperyalizmin Hindistan’daki 

yerli müttefiki Mihrace olmuştur. Afrika’da da köy büyücüsü, Türkiye’deki Yerli 

müttefiki ise, (işbirlikçi ortağı) feodal mütegalibedir.” (ay, s. 13) 

Demek MDD ideologları dünyayı, yani Kapitalist Dünya Sektörünü ve onun içinde 

Türkiye’yi böyle görüyorlar. Bu görüşlerini abartmakta yarar da buluyorlar, anlaşılan: çünkü 

o sayede Türk Milleti, Emperyalizmi yabancı bir düşman olarak görür görmez, onun 

“İşbirlikçilerini” de hemen millet dışı ederek, MDD’cilerin  “saptadıkları” kesinkes 

Strateji’de yerini alacak, millet can cana beraber olarak, yabancı Emperyalizm ile 

İşbirlikçilerini sınır dışı etmekte tereddüt etmeyecektir. 

Bu görüşlerinde öylesine “samimi” ve “tutkun”durlar ki, bütün ideolojilerinin yapısını 

ona göre yükseltiyorlar. 

Ve ilk iri Tarihçil yanlışlarını burada anıtlıyorlar. Kolay ve ezbere kıyaslama ile 

bugünkü Türkiye’yi önce Hindistan ve Afrika ile karıştırıyorlar, sonra dünkü (50 yıl önceki!) 

Türkiye ile karıştırdıklarının umulmaz bir kaygısızlıkla farkına bile varmıyorlar. O zaman 

bunca çaba ile yayılan o sözde “Yeni” şirinlik muskası MDD’nin ayakları yerden, Türkiye 

Toprağından kopuyor. Ya, mekân (yer) içinde Hindistan ve Afrika’ya uçuyor, yahut zaman 

içinde Osmanlı çağına doğru gerisin geri kanatlanıyor. 

Sömürge ile Yarısömürgelerin Karıştırılması 

Hint-Afrika: Sömürge idi (Gandi’yi yetiştirdi). Osmanlılık: Yarısömürge idi (Mustafa Kemal’i 

yetiştirdi). Kurtuluş Savaşı’nın ilk orijinal başlangıcı: Yarısömürge toplumun işidir. 1920 ile 1970 

Türkiyeleri iki bambaşka ekonomi ve sınıf yapılı toplumdur. Onları karıştıran MDD’ciler, 

çıkmaza mantık hilesiyle çözüm ararlar: Millî Sınıf - Gayrimillî Sınıf icadı gibi... 

Oysa Türkiye denince, 1970 Türkiyesinden başkası akla getirilemez. MDD 

ideologlarının sık sık atıf yaptıkları 1939 (İkinci Emperyalist Evren Savaşı) önceleri Türkiyesi 

bile ne Hindistan’dır, ne Afrika’dır. Her “Sosyalizmin bilimi”ni yapmak iddiasına girişen 

akım, Dünyayı bilmekle kalmayacak (Dünya zaten ondan sorulmuyor), üzerinde yaşadığı 

toprağı herkesten iyi bilecek. Bu toprak ne Hint-Afrika toprağıdır, ne de 1919 Osmanlı 

toprağıdır. 

Yalnız Türkiye Cumhuriyeti değil, Osmanlı Toplumu dahi, hiçbir zaman ne 

Hindistan, ne de Afrika olmuştur. Hindistan da, Afrika da; Filipin de birer SÖMÜRGE 

toplumudurlar. Osmanlılık en batakçı günlerinde bile, kendisine yutturulan Panislâmizm ve 

Pantürkizm afyonları ile dalga geçtikçe, büyük Sömürgeci metropollerin uykusunu kaçıran 

acayip YARISÖMÜRGE idi. 

Sömürge ile Yarısömürgenin ayırdını “Yeni”, hele “Enyeni” Sosyalistlerimiz 

bilmeyebilirler. Biz onlara pek Teorileştirmeyi sevdikleri kişicil örnek verip o ayırdı 

kafalarında somutlaştırabiliriz: Hindistan’da Gandi, Türkiye’de Mustafa Kemal çıkmıştır... 

Yarısömürgede Millî Kurtuluş Savaşı ilk orijinal biçimiyle erken icat edilir. (Çin’de Sun 

Yat Sencilik, Türkiye’de Kuvayimilliyecilik gibi). Sömürge, ancak Amortismanlı 

Bağımsızlık Savaşlarını az çok geç taklit eder... Toplumların öteki Alt temel ve Üstyapı 

farkları üzerinde durmayalım. 



Ne var ki, 19’uncu Yüzyıl sonunda ve 20’nci Yüzyılın ilk on yıllarında (Birinci 

Emperyalist Evren Savaşına dek) görülen Sömürge-Yarısömürge ayırdı, İkinci Emperyalist 

Evren Savaşı’ndan sonra hemen hemen silinmiştir. MDD Teorisyenleri, o silinen ayırt 

üzerinde durmamış olmakla büyük bir yanılgıya düşmemiş sayılamazlar mı? 

Eğer 1920 ile 1970 arasında geçen 50 yıl olmasaydı ve hele bu süre boyunca Türkiye: 

“Güneşin altında yeni hiçbir şey” geçirmemiş bulunsaydı mesele yoktu. Ne yazık ki, 

Sömürgelerle Yarısömürgeler arasındaki mesafe inadına kısalırken, 1920 Türkiyesi ile 1970 

Türkiyesi arasındaki mesafe yalnız nicelik bakımından uzamakla kalmamış, asıl nitelik 

bakımından iki bambaşka egemen sınıf karakteristiği ile kutuplaşmıştır. 

Bir ülkede Sosyal Strateji’den söz edebilmek için, o ülkenin Sosyal Sınıf 

karakteristiğini bütün ayrıntıları ve orijinalitesiyle kavramak ilk şarttır. 

Bunu, Türkiye’nin orijinal sınıf karakteristiğini yapacak yerde, MDD’ciler başka bir 

“trük”e başvuruyorlar. Diyorlar ki: 

“(...) İşbirlikçi Sınıflar Millî sınıf ve zümrelerin kendi öz siyasi örgütleriyle politika 

alanında yer alarak... etkili olmalarını engelleme çabasındadırlar ve bunda oldukça 

başarı sağlamışlardır.” (ay, s. 13) 

Demek MDD’ciler için Türkiye’de sınıfların “yeni” bir ayrılışı var: 

1- Millî olmayan sınıflar: İşbirlikçiler, 

2- Millî sınıflar: İşbirlikçi olmayan sınıf ve zümreler. 

İlk bakışta bu sınıf ayrımı da hoş. Bilim ne der? MDD’cilerin işleri aceledir. Onun için, 

önce Emperyalizmi, sonra İşbirlikçilerini kapı dışarı atıveriyorlar. 

Bir Paşalık da Biz Yapamaz mıyız? 

O icadı yapan ülkelerde Komprador burjuvazi vardı. Öyle limana sıkışık, üretimle ilgisiz bir 

sınıfa gayrı millî dense olur. Türkiye’nin egemen “işbirlikçileri” milletin üretim’den politika ve 

kültürüne dek iliklerine işlemiştir. Kuvayimilliyecilik Savaşla Kompradorluğu düşürdü. Tekelci 

Sermaye lafla millet dışı edilemiyor. 

Büyük bir celâdetle, “Emperyalizm” gibi “İşbirlikçilerini” de bir çırpıda Millet dışı 

ediveriyorlar. Neredeyse Türkiye’de bulunan herhangi bir sosyal sınıf veya zümre, “Millî” 

olmak için MDD’cilerden izin alacaktır, gibi durum yaratıyorlar. Eğer MDD’ciler o insanları 

“İşbirlikçiler” arasına sokarlarsa, talihlerine küssünler: artık “Gayrımillî”dirler. 

Böyle bir “Sosyal Sınıf ilişkileri” düpedüz ortaya konuldu mu, insan, elinde olmayarak, 

ünlü Osmanlı fıkrasındaki sözü dilinin ucundan atamıyor: 

“— Söyle Tatar ağası! Biliyorum, yalan, ama, hoşuma gidiyor, söyle!” 

Zira Marksizmin Alfabesini olsun netçe sökebilenler şurasını objektif olarak iyice 

bilirler ki, bir Toplum yapısında hiçbir sosyal sınıf veya zümre, birkaç celâdetli [yiğit-



kahraman] Devrimcinin, İktidara gelmeden yakıştırması ve icazeti ile ne “Millî” olur, ne 

“Gayrımillî”... 

Tekrarın yeri burasıdır. Millet, Kapitalist ekonominin yaratığıdır. Millet denince: 

Modern bir Toplumda hem bütün zümreleriyle Kapitalistler sınıfını, hem de Halk (İşçi, 

Küçükburjuva: Köylü-Esnaf-Aydın vb.) yığınlarını, hem de Toprak Ağalarını ve Beylerini 

toptan içine almış bir Sosyal yapı göz önüne gelir. Ne üst-egemen, ne alt-güdülen sosyal 

sınıf, zümre, tabakalardan hiçbirisi, beğenmediği ötekisini lafla “Millet dışı” edemez, Millet 

bir sosyal gerçekliktir. Kişi buyrultusu ile ne kurulur, ne dağılır. Bilimcil Sosyalizm bunu 

böyle öğretir. 

Ama, “Biz Millet dışı ederiz!” diyenler olur mu? Olur. Paşa, kızınca, her zaman 

Türkiye’nin sosyalistlerini “Kökü dışarıda” diye damgalar. Biz Paşa’dan aşağı mı kalacağız? 

Kalmayalım ya, Paşa en sonunda yarım Osmanlı kültürü almış, Meşrutiyet’in Komprador 

Biliminden ötesini hiç derinleştirememiş yarım-aydındır. O yarımlığa özenilemez. Biz, hani 

ya Bilimcil Sosyalizm uğruna kelle verenlerdeniz? Tarihin Millet realitesi içinde yarattığı bir 

sosyal kümeyi nasıl fermanla millet içinde var, yahut yok edeceğimizi, hem de lafta öne 

sürebiliriz? 

“Canım, Paşa bize öyle sövüyordu. Biz de Emperyalist İşbirlikçilerini “Millî Sınıf” 

saymamakla yüreğimizi neden serinletmeyelim?” 

Mesele yürek serinletme ve ajitasyon edebiyatı olsa, Eneski Sosyalistler de, Paşa’ya 

karşılık: Egemen sınıfları “Kökü dışarıda” saymışlardı. O bir kinayedir. Strateji ve Devrim 

şairlikle, romancılıkla yürümez. Ciddî Bilim verilerine dayanır. Paşa pozu, elinde iktidar 

olunca trajiktir; iktidar olmayınca komik düşer. 

Elinde iktidar olan Paşa, bir gün beğenmediğini Millet Sınırı dışına atabilir, hatta Millet 

dışına atmak için Türk Tabiiyetinden çıkarabilir. Bizim öyle iğreti ve toyca bir silahımız bile 

yok. Üstelik, hem de Türk milletinin bağrına çökmüş, İktidar mevkiini en korkunç biçimi ile 

elinde tutan bir Sosyal kategoriyi, biz; “Keyif için Millet dışı ettik!” dersek, adama (kızmaları 

ne iyi olurdu, ama) gülerler. Marksist realizmimiz nerede kalır? Eylemce yapamadığımız işi, 

lafla yapmış görünürsek, ABA’ist Liderlerin “Başa güreşme!” kuruntusuna kayılmaz mı? 

Ancak, burada, sadece realite dışı yanılgı ile kalınmıyor. Yoksa, pek çok benzerleri gibi, 

(iş’âr’ı ahîre değin
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) onu da hoş görür, hatta görmezlikten gelebilirdik. Asıl felâket, o “Millî 

Sınıf” yeni teorisi altında, Türkiye Sosyal Yapısı üzerine düşülen yanılgıda gizlenir. Tekrar 

edelim, yoksa: “Varsın bir Paşa da bizden çıksın!” diyebilirdik. Ne var ki, realizmi atladık 

mı, ütopizme kayışımız durdurulamaz. 

Eneski Sosyalistlerin “Kökü dışarıda” sayışları ile, Yeni Sosyalistlerin “Millî 

olmayan” deyişleri aynı anlama gelmez mi? Gelmez. Kapitalizmin kökü İngiltere’de idi. 

Ama kendisi her çöreklendiği sınır içinde bir “Millî Kapitalizm” oldu. Türkiye’nin dünkü, 

bugünkü Egemen Sınıfları: “Kökü dışarıda” olmalarına rağmen, kendileri zehir gibi 

içimizdedirler. Onlar Türkiye HALKI’nın dışında, ama Türk MİLLETİ’nin ne yazık ki 

                                                 

21
 İş’âr’ı ahîre değin: Bildirilecek en son habere kadar. 



içindedirler. Çin Devriminde “Millî-Kapitalist”lik, Komprador Kapitalistleri bile zaman 

zaman içine almış bir deyimdir. 

Birinci Kurtuluşta Burjuva Egemenliği Unutulur 

MDD’ciler düştükleri teorik yanlışlar yüzünden ABA’cı (Aybar-Boran-Aren’ci) Oportünizmi 

“ideolojik yenilgiye” uğratamadılar. Kemalizm “Millî Burjuva” devrimi iken, onu Küçükburjuva 

devrimi imiş gibi göstermek zorunda kaldılar. 

Gerçeklikten kopuşun asıl tehlikesi daha sonra belirir. Bir örnek verelim. 

“MDD” broşürü, büyük iyimserlik içindedir. Şunu muştular: 

“Oportünizm (hiç değilse Aybar-Aren Oportünizmi) kesin ideolojik yenilgiye 

uğratılmıştır.” (ay, s. 4) 

Oysa Aybar-Aren Oportünizmi, Boran Oportünizminin “şalla örttüğü” Sendika 

Gangsterliği temelinin üstyapısıdır. Ona AA değil, ABA denir. TİP’i eli kolu 

Parlamentarizm ve Sendikalizm ipleriyle kıskıvrak bağlayan ABA’cı Kebeci Oportünizmin 

tezi nedir? Onlarca “Kemalist Devrim”: Türkiye’de Millî Burjuva Demokratik Devrimi 

olmuştur. Olmuş bir Devrimi MDD’ciler gibi tekrarlayacak değiliz; önümüzde Sosyalist 

Devrim Aşaması vardır, derler. 

MDD’cilerin buna karşılıkları ne oldu? 

O tezi sözde ret ve inkâr etmekle yetindiler. 

Neyi reddettiler? 

Açık olmamakla birlikte, Kemalist Devrimlerin bir “Burjuva” devrimi olduğunu kabul 

etmediler. Broşürün tekrarlamalardan korkmayan üslûbu şöyle konuşuyor: 

“Kemalist Türkiye’yi gerçekleştiren Devrim, Küçükburjuva radikalizminin o 

dönemdeki anlayış sınırları içinde millî bağımsızlık ilkesine sıkı sıkıya bağlı bir 

devrimdi.” (ay, s. 25) 

Bu ne demektir? 

“Kemalist... Devrim = Küçükburjuva devrimi” demekmiş. Bu her şeyden önce 

Birinci Kurtuluş Savaşı’nın egemen sınıf karakteri’nde yanılmaktır. Gerçi 

Küçükburjuvazi de bir “Burjuva”dır, ama, asıl Büyük Burjuvazi ile taban tabana zıt bir 

sosyal kategoridir. Demokratik Devrim’e genel olarak her iki küme de katılabilir. Mesele 

Millî Mücadele’ye “katılanlar” değil, egemen ve güdücü olan sınıftır. O sınıf, Türkiye 

Burjuvazisidir. 

Birinci Millî Kurtuluş Savaşı’nda Burjuvazinin egemenliğini inkâr etmek; Tarih ötesi 

bir tezdir. Bu teze MDD’ciler neden baştankara daldılar? Buna muhtaçtılar. İlk Millî Kurtuluş 

Savaşında Asker-Sivil Aydınların çok aktif rollerini, Türkiye’de Küçükburjuvazi’yi “ileri 

bir sınıf” sayacak kertede abartmak için gerekçe yaptıklarından, buna muhtaçtılar. Oysa 

MDD’ci üstatların ihtiyaçları başka, gerçeklik başka şeydir. 



Küçükburjuvazi “İleri Sınıf” mıdır? 

MDD’ciler Teorik yanılgılarını haklı çıkarmak için Küçükburjuvazi’yi “ileri sınıf” ve 

“Kemalizm’le Sosyalizmi” aşılır duvarlı sandılar.  “Gurur”dan Sosyalizm çıkardılar. Devrim gibi 

her şeylerini Küçükburjuvalaştırdılar.  

Nitekim, MDD’cilerin aralarında çatışma çıkmadan çıkmış bulunan aynı tezin 3’üncü 

versiyonu, bu noktada daha cesur davranır: 

“Kemalist Küçükburjuvazi MİLLÎ nitelik taşıyan DAHA İLERİ BİR SINIF 

olduğuna göre...” (3. MDD, s. 15, Majüskülleyen - H. K.) diye daha çok açılır. 

Modern Toplumda bir yol Küçükburjuvazi bir “SINIF” değil kat kat katmerli bir 

tabakalar koleksiyonudur. Geçelim. Ama “Daha ileri bir sınıf” hiç değildir. Onu ancak 

Çarlığın Narodnik’leri devrime özgüç yapmak istediler. Tutmadı. 

Öyleyse, MDD’nin o yakıştırmaları neyi gösteriyor? 

MDD ideologlarının, Uluslararası Marksist terminolojiyi hem yerinde kullanamadığını, 

hem de Türkiye’nin orijinal Sosyal Sınıf karakteristiğini Eneski Sosyalistlerle bir türlü 

paylaşmaya kıyışamadığını. 

MDD Teorisi her şeyi “Yeni”den kurmak için, sistemsizce ve aceleyle, hatta epey 

telâşla ele aldığı Klasik Sınıf Kalıplarına, Türkiye’deki sınıf ilişkilerini sokmak istiyor. Bu 

Marksizm değil, Skolastisizm’dir. 

Eneski Sosyalizm meseleyi 50 yıl önceleri denemiş, o zamandan beri aralıksızca 

işlemişti. Yeni Sosyalizm, o işlenişlerden habersizmişçe düşünüp davrandıkça, Türkiye’nin 

Sosyal Yapısını seçmekte 50 yılın gerilerinde kalmıştır. Ve ABA Oportünizmini o yüzden: 

“kesin bir ideolojik yenilgiye uğratmak”ta iyimserlikle yetinmiştir. Türkiye Sosyal 

Savaşlar Tarihini çok keyfî kesip biçmelere uğratmış, sınıf ilişkilerini oldukları gibi görmek 

yerine, görmek istediği gibi kalıplara sokmak istemiştir. Bilim ise en çok gönlüalçak, sabırlı 

emek ister, en az zorlama ve şairlik yutar. 

Tarih ve Sınıflar karıştı mı, ister istemez, Politika da karıştırılır. Ve, ABA’cı 

Oportünizmi sözde: “yenilgiye uğratmak” gibi iyi dilekle şöyle soyut kanılara düşülür : 

“(...) Kemalizmle Sosyalizm arasında aşılmaz duvarlar yoktur.” 

Bu “duvar” nedir? 

“Belli” değil. Yahut “Belli”dir. “Millî gurur insanı sosyalizme götürür.” Faşizme de 

götürmez mi? Gene: “Belli”. 

 

Sınıflar Ötesi Konfüzyonizm 

İşçi Sınıfı doğuştan Sosyalisttir. MDD’ciler, Küçükburjuva devrimciliği uğruna, İşçi Sınıfına 

sosyalist “slogan atmayı”, “Bağımsız, gerçekten demokratik” olmadan “lâyık” bulmadılar. 

ABA’cı Oportünizme demagoji bahanesi verdiler. Konfüzyonizm (kargaşalık) arttı. 



Ama o iyimser formüllerin çekiciliğinin “gurur”una kapılanlar “Duvar”ı hemen aşmak 

istediler mi, şöyle paylanırlar: 

“Memleketinde Emperyalistlerin işbirlikçileri iktidara sahip çıkarken... senin 

hakkın yoktur “Sosyalist Türkiye” sloganı atmaya... Lâyık değilsin henüz ona. Ona 

lâyık olmak için, “Sosyalist Türkiye” sloganını atabilmek için, ilkönce Türkiye’yi 

bağımsız hale getirelim; bağımsız ve gerçekten demokratik bir ülke haline getirelim.” 

(M. Belli, Türkiye’de Karşıdevrim, Türk Solu, 4 Şubat 1969, sayı: 64, s. 12) 

50 yıl önce Türkiye “İstiklâl” (bağımsızlık) kazandı. Yetti mi? “Demokrasi” gerçek 

miydi? Üst sınıflar için evet... Demek “gerçeklik” de sınıfına göre. 50 yıl önce de “Senin 

hakkın yoktur” denmişti.  İşçi Sınıfı ya sosyalisttir, ya hiçbir şey değildir. Vb... 

Anlaşılan “aşama” determinizmi bulunmak isteniyor. Ama o determinizm ne bir 

Kahraman’ın: “Casus elini sıkmam” demesi gibi kişicil faktörlerle, ne mahmuz şakırtısını 

andıran otomatik yasakçılıklarla yerine oturamaz. O determinizmin Ekonomik ve Sosyal 

SINIF tabanı duruca ortaya konulmalıdır. O zaman Oportünizm elbet sürüyle 

demagojisinden vazgeçirtilemez; ama hiç değilse gerçek Devrimciler arasında 

Konfüzyonizm (kargaşacılık) ortadan kalkar. 

Sıra 50 yıllık Demokratik Devrim gelişiminin Ekonomik ve Sosyal nedenlerine 

gelince, en ayık MDD Teorisyenleri Türkiye’nin orijinal Sosyal Yapı karakteristiğini 

bırakıyorlar. Dört elle sarıldıkları formüllerini mantıkta “Prensip dilekçesi” denilen metotla 

düşünüp davranmaya başlıyorlar. Asıl ispatlanması gereken şeyi, ispatlama belgesi gibi, başka 

sözler ve imajlarla günde bir kaç yüz kez tekrarlamaya girişiyorlar. Ve karşımıza ister 

istemez süslü yorumlarla meşhur: ya “Dağ” yahut “Bağ” tasvirlerini çıkarıyorlar. 

Üzümünü Ye, Bağını Sorma Hikâyesi 

Kargaşalığı aydınlatmak için: Bağı önce sürmeli, sonra diken ayıklamalı, fidan dikmeli 

örneğini verdiler. Oysa daha önce bağın (Devrimde İktidarın) kime mal edileceği önemliydi. 

Oportünistler ise: Bağı Kemalizm sürdü diyorlar. 

“MDD” broşüründe ayrı bir fasıl tutan: “Bağın Üzümünü Tatmak için” satırları, bir 

köylüyü sevindirecek “BAĞ” teorisidir. Tarla ile Toplum: 20’nci Yüzyılın sonunda o kertede 

“Bâkir” kalır mı? Bilinmiyor, bildirilmiyor. 

Sonra: “Aynı zamanda tarlayı hem yabanî bitkilerden arındırmak, hem de bir 

yandan tarlayı süreceğim” demek isteyen “gayretli bağcı” çıkabilir. Öyle “yabanî 

bitkiler” vardır ki, saban demiri herkin altını üstüne getirmedikçe köklerinden yolunamazlar. 

Ayrıca, tam “yabanî bitkiler arındı, tarla sürüldü”, Ağa bağcıya, hatta fideleri diktirir 

diktirmez: “Hadi şimdi çek arabanı!” derse? Der de. Asıl mesele budur. Devrimin “Aşaması” 

değildir, (O körün değneği kadar Belli’dir!). Meselenin can damarı devrim aşamasındaki 

İktidar problemidir. MDD Teorisyenleri yıllar boyu o problemi atladılar. Yazılı, sözlü 

eleştirilere yol açıldı. Bunun en açık belgesi son iki MDD ilmihalidir: 3. MDD versiyonu 

“Stratejimiz” başlığı ile 32’nci sayfada biter; 4. MDD broşürü, eski 30 sayfayı 70 sayfaya 

sulandırdıktan sonra, “Devrimde Hegemonya” diye ona 8 sayfalık bir “Katkı” teyeller vb... 

vb... Bu eklektizm, itiraf edilmeyen yanlışı gidermeye yetti mi? Hayır. 



Demek “tarla”nın mülkiyeti (İktidar) küçükburjuvazinin malıymış gibi konulursa, hem 

kendimizi, hem “bağcı”yı aldatırız. Sonunda “Gerçek mutluluğu tadan” Ağa olur. 

“Üzümünü ye, bağını sorma” bir Küçükburjuva tekerlemesidir. Proletarya parolası: “Bağını 

sor ki, üzümünü yiyesin” olurdu... Yazık ki ana iktidar problemi net ve bütünüyle 

konmadıkça, ABA’izmle MDD’izm tartışmaları: karşılıklı monolog söylemeye döner. 

Döndü. 

Oportünistlerin tezi şu: Bağ daha önce (Kemalist Devrim dediğimiz şeyle) sürüldü, 

diyorlar. Soyut olarak: Demokratik Devrim mi önce gelir, Sosyalist Devrim mi? demiyorlar. 

Sıraya itirazları yok: MDD’cileri, Türkiye’deki sırayı şaşırmış sayıyorlar. Demokratik 

Burjuva Devrimi, Kemalist Devrim geri gelemez biçiminde softalık ediyorlar. Bu bir 

demagoji değil midir? Demagojidir. Ama bu demagojiyi “kesin yenilgiye uğratmak”: 

Dervişin tespih çekmesi gibi “MDD sloganı”nı birkaç bin kez daha tekrarlamakla, yahut 

yalnız “Tam Bağımsızlık”, “Gerçek Demokrasi” gibi (Vatan-Millet-Sakarya)yı andıran 

soyut: (Emperyalizm-İşbirlikçileri-Feodal Ağa) gibi üstyapı kavramlarını dizelemekle 

başarılır mı? 

Genel Gelişim Çizisinde Özel Devrim Durumu 

Konfüzyonizmden kurtulmanın birinci şartı: Devrim Durumu’nun diyalektiğini kavramaktır. O 

da genel gelişim çizgisinde her Devrim durumunun bir özellik taşıyabileceğini gözetir. 

Devrim Stratejisi tartışmalarının ciddiye alınabilmeleri için: her ülkenin Tarih ve Dünya 

içindeki gerçek yeri ve o yerde beliren sosyal ve politik devrim momentleri, karakteristik 

anları nasılsa öylece ele almış bulunmaları gerekir. Bu ele alışta en ufak ezbere “doğru 

formül” tekerlemesi, en büyük demagoji ve provokasyonlara kapı açabilir. Bir ülkede ilkin 

Demokratik Devrimin, sonra Sosyalist Devrimin geleceği, genel çizisiyle ne denli doğru 

ise, o, ülkenin sosyalizm için olgun bulunup bulunmadığını sırf o genel çiziye göre 

değerlendirmeye kalkışmak da en az o denli yanlış olabilir. 

Burada, 47 yıl önce dünyanın en geri ülkeleri arasında sayılan Rusya için yapılmış 

tartışmalar üzerine verilmiş bulunan ve doğruluğu olaylarca yüzde yüz ispatlanan karşılıkları 

bir daha göz önüne koymak, Soyut Medrese tartışmasına çevrilmiş Strateji gevezelikleri için 

de büyük önem taşır. Günün gerçek Sosyalistlerinin karşılarına en büyük tehlikeyi dikenler, 

hep kendilerini “Marksist” sayanlar, hatta Marksizm’in Üstatları sayanlar olmuştur. 

“Onların hepsi kendilerine Marksist diyorlar, ama onlar oldu olasıya ukalâca 

Marksist idiler. Onlar Marksizm’de esaslı olan şeyi, yani: Marksizm’in devrimci 

diyalektiğini hiç mi hiç anlamadılar. (Lenin, Devrimimiz Üzerine, s. 909) 

Bunlar durup durup ne yapıyorlardı? 

“Böylece onlar, Batı Sosyal-Demokrasisinin gelişimi sırasında ezberlemiş 

bulundukları bayağının bayağısı bir argümanı (kanıtı) öne sürüyorlar: bu kanıtları, 

bizim henüz sosyalizm için olgunlaşmamış bulunduğumuzdan ibarettir. Onlar içindeki 

“Bilgin” kişilerden kimilerinin deyimleriyle, biz sosyalizm için objektif premislere (ön 

şartlara) sahip değilmişiz...” Rusya, Sosyalizmi kurmak için gerekli üretici güçlerin gelişim 

derecesine ulaşmamıştır. “Bütün II. Enternasyonal çokbilmişleri o tezi her perdeden 

geveliyorlar ve bizim Devrimimizi değerlendirmekte o tezin kesin sonuçlu olduğuna 

inanıyorlar.” 



“Kimsenin aklına şunu sormak gelmiyor: bir ülke Birinci Emperyalist Savaşı ile 

birlikte görülen Devrim Durumunda yer alıyorsa, öyle bir çıkmaz durumda o ülke 

medeniyet ilerleyişi için alışılagelmiş şartları fethetmenin kimi şartlarını olsun ele 

geçirecek bir mücadeleye atılamaz mı?” 

“Devrimci Durum”un ne olduğu da açıkça belirtiliyor: 

“Birincisi: Devrim Birinci Cihan Emperyalist Savaşına bağlı idi. Böyle bir 

devrimde yeni çizilerin belirmesi gerekiyordu, yahut hiç değilse sırf bu savaş yüzünden 

değişik çizilerin görünmesi gerekiyordu; çünkü bugüne dek dünya benzer şartlar içinde 

böylesi bir savaş geçirmemişti. Bugün dahi, o Savaştan sonra, en zengin ülkeler 

Burjuvazileri de “normal” burjuva ilişkilerini artık yeniden kuramazlar. Öyleyken, 

bizim dönüşümcüler (Reformistler), şu kendilerine Devrimci süsü veren 

Küçükburjuvalar, normal burjuva ilişkilerinin (üzerlerinden aşılamayacak) bir sınıf 

biçimlendirdiğini öne sürüyorlardı ve hâlâ da öne sürmektedirler; bu “norm”u 

olağanüstü bayağı ve dar yönde kavrıyorlar. 

“İkincisi: Unutuyorlar ki, Evrensel Tarihte genel gelişim düzenliliği, gerek biçim, 

gerekse o gelişim düzeni bakımından, bir sıra eşsiz örneksiz periyotları, dışında 

bırakmak şöyle dursun içerir. Onlar unutuyorlar ki, Rusya: örneğin, uygarlaşmış 

ülkelerle, bu Savaşın ilk kez kesinlikle uygarlığa getirdiği ülkeler, yani bütünüyle Doğu 

arasında yer almıştır; dolayısıyla da aynı Rusya, besbelli genel Cihan Devrimi çerçevesi 

içine yazılı (sicillenmiş) olmakla birlikte, kendine has Devrimini bütün ondan önceki 

Batı Avrupa’da geçmiş Devrimlerden ayırt ederek, Doğu ülkelerinden söz edilir 

edilmez, yer yer kimi (innovation’lar) yenileştirmeler getirmiş olabilir.” (Lenin, ay) 

Hangi ülke için bugün, Atom çağında, büsbütün daha yeni durumlar olamaz denir? 

Doğu Devrimcilerinin Getirecekleri Yenilikler 

Doğu Uygarlığı ve Kültürü Batı kalıpları içine zorla sokulamaz. Tersine her Doğu 

Toplumunda özel Devrim Durumu, genel çizi çerçevesi içine yenilikler getirecektir. Bu öngörü 

Uzakdoğu Asya, Afrika ve Amerika olayları ile perçinlenmiştir. 

Tarihçil Maddeciliğin ekonomik ve sosyal determinizmi vardır. Anladık. Ama: 

“Ya, eşsiz örneksiz bir sıra şartların buluşması Rusya’yı ilkin, ne denli az etken 

olursalar olsunlar bütün Batılı ülkelerin giriştikleri Cihan Emperyalist Savaşına 

sürüklemiş ise; ya Rusya, kendi Devrimini, (Batıda) doğan devrimlerle, artık kısmen 

başlamış Doğu Devrimleri arasına: yani, Marks gibi bir Marksist’in 1856’da Prusya için 

olağan perspektiflerden biri saydığı o “Köylüler Savaşı” ile İşçi Hareketini tüm 

gerçekleştirmemize elverişli şartlar içine yerleştirmiş ise?” 

“Ya, mutlak çıkış yolu bulunmayan durum, İşçilerle Köylülerin güçlerini on 

katına çıkararak, bütün öteki Batı Devletlerinin yaptıklarından bambaşka türlüce 

uygarlığın esaslı premislerini [öncüllerini] yaratmaya atılış olanağını bize vermişse? Bu 

olanlar üzerine Evrensel Tarihin Genel Gelişim çizisi değişmiş bulunur muydu?” 

Karşıdakiler boyuna ülkenin geriliğini, kültürsüzlüğünü öne sürüyorlardı. 



“Eğer Sosyalizmi yaratmak için belirli bir kültür düzeyine ulaşmış olmak 

gerekiyorsa (ki henüz kimse bu “Kültür Düzeyi”nin açık seçikçe ne idüğünü söyleyemez, 

çünkü o düzey her Batı ülkesinde başka başkadır), neden biz o belirli düzeyin şartlarını 

ilkin devrimcil yoldan ele geçirip, ondan sonra, bir İşçi-Köylü İktidarından ve Şûralar 

rejiminden yola çıkarak öteki ülkelere yetişmeyelim.” (Lenin, ay, 16 Şubat 1923) 

“Sosyalizmi yaratmak için, uygarlaşma bulunulmalıdır, diyorsunuz. Çok iyi. Ama, 

niçin biz ülkemizde Büyük Emlâk sahiplerini kovarak, Rus kapitalistlerini kovarak, o 

öncelikli uygarlık şartlarını yaratmayacak ve ondan sonra, Sosyalizme yürümeye 

başlamayacakmışız? Alışılmış Tarih düzeninde buna benzer değişikliklerin kabul 

edilemez veya olanaksız bulunduğunu hangi kitapta okudunuz?” 

“Hatırıma geliyor, Napolyon: “On s’engage et puis … o n voit” (Bir yol girişilir ve 

sonrası… sonra görülür) demişmiş. Bizim yaptığımız da bu; ilkin dövüşe atıldık, sonra 

gelişimin akışı bize ayrıntıların içyüzünü açıkladı.” 

“Bizim Sukanof’larımız (Sukan oğulları! - H. K.)
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 ve hele onlardan daha sağda yer 

almış Sosyal-Demokratlarımız, genel olarak Devrimlerin başka türlü olamayacaklarını 

tasavvur bile edemiyorlar. Bizim Avrupalı Küçükburjuvalarımız, tasavvur bile 

edemiyorlar ki -bundan sonraki devrimler- sonsuz kertede daha yoğun nüfuslu ve 

sonsuz kertede daha değişik şartlar içinde bulunan Doğu ülkeleri -Rus Devrimi için 

olandan- muhakkak çok daha özel çiziler göstereceklerdir. 

“Gerçi Kautsky’nin yazdığı elkitabı zamanında pek yararlı olmuştu. Ancak, 

doğrusu, bu elkitabının Cihan Tarihindeki bütün gelişim biçimlerini önceden görmüş 

bulunduğu fikrinden vazgeçmenin zamanı gelmiştir. O el-kitabının tarihte olan bütün 

gelişim biçimlerini önceden görmüş bulunduğunu düşünenleri açık seçikçe ahmaklar 

diye sıfatlandırmak yerinde olur.” (Lenin, ay, II, 17 Ocak 1923) 

Demek Kautsky üstadınki denli yarar da sağlasa, bir el broşürü ile Tarihin her gelişimi 

önceden “saptanamaz”. 

Dağ Teorisinde Ayakların Kayışı 

MDD’ci Dağ Teorisi: madem Kemalizm’le daha yakındık, neden o zaman Sosyalizme 

geçemedik? sorusuna: Sosyalizm bir tepedir. Tırmanırken “ayağımız kaydı” da ondan!.. 

karşılığını veriyor. Ekonomik ve Sosyal sınıf determinizmi bulunmayan “Felsefenin Sefaleti” bu. 

Ayak neden kaydı? “Rota” çizmemekten... Oysa Finans-Kapital “rota”sını, MDD’cilerin kutsal 

1930 yılında çizmişti! 

MDD ideologları da çıkmazı, Salon tartışmalarında gördüler. Şimdi ne yapılacaktı? 

Oturup Türkiye’nin Tarih, Ekonomi, Sınıf, Politika yapısı üzerine ciddî etüt gerekti. 

Türkiye’ye Avrupa veya Amerika’dan bir bavul diploma ile “Yeni” gelmiş, azıcık da 
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 H. Kıvılcımlı, burada, 1960’lı yıllarda Adalet Partisi (AP) hükümetlerinde İçişleri 

Bakanıyken; “Biz solcuların nefesini dinliyoruz.” sözü nedeniyle “Zehir Hafiye” adı takılarak 

alaya alınmış olan Faruk Sükan’ı kastetmektedir. 



Üniversite yahut Basın-Yayın, Yön, mön “ulemâ”sından Türkiye Tarihini öğrenmiş, kararını 

daha Edirne sınırında Uzunköprü’yü geçmeden vermiş, keskin nişancı “Turistik Marksizm” 

ile hazır ilaç yapılabilir miydi? 

Bu toprakta bir Eneski Sosyalizm vardır. Küçükburjuva “üstâd”lıklarının fare 

deliklerinden iyi görülemez. Hatta inceli, kalınlı “sansür” edilir. Ama: Eneski Sosyalizm, 

Sosyalist Medrese ulemalığı yaslasında “Maşrık’ı âzam” kesilmemiştir. “Beyinsiz 

işgüzarlık” gösterileriyle bunalmamıştır. En nankör kankurutucu Devrim istihkâmında her 

zaman adsız er basitliği ile görevini yapmıştır Eneski Sosyalizm. Onun, 50 yıl kan kusarak: 

Pratiği Teoriden bir an ayırmaksızın güttüğü sınıf ve teori savaşı birbirinden ayrılamaz. O 

savaşın Ekonomik, Sosyal, Tarihçil yapı araştırmaları “Samedanî” jestlerle “İşe yaramaz 

gerçekler” ilân edilerek bir yana “itile”bilir mi? Hele tavan arası yahut kapı arkası 

dedikoducuklarıyla, pundunu düşürdükçe “Sil baştan yaz!”a getirilebilir mi? 

Yeni Sosyalistlerimizin MDD teorisyenleri: ABA’izmin o temelli ideolojik yanılgısını 

bir türlü “başlarından” defedemediler. Karşılıklı “sağırlık senfonileri” devrimci gençlik yığını 

önüne çıkınca, gene Eneski Sosyalizmin Türkiye’deki Sınıflar karakteristiği üzerinde, hiç 

değilse basılıp yayınlanabilmiş görüşlerini, (kötümsenen ve dinlenilmesi istenilmeyen bir 

dalga gibi) düğme çevirerek atlamayı bilgiçliğin son sözü yaptılar. 

Bunun üzerine, ABA’cı Oportünizmin demagojisini “Kesin yenilgiye” uğratmak için 

Bağ teorisi bırakılıp yerine bu yol Dağ teorisi geçiriliyor. MDD teorisyenleri büyük bir 

ciddilikle Türkiye’nin yakın Devrimler Tarihçesini şöyle bir tırmanma edebiyatı 

döktürüyorlar: 

“Bir dağa tırmanıyoruz. Dağın doruğuna vardığımızda insanın insan tarafından 

sömürülmesi olanağı ortadan kalkacak ve Sosyalist düzen içinde Türkiye emekçisi 

gerçek mutluluğu tadacaktır. Tırmanıyoruz, 1919’dan beri bu dağa. İlk tırmanış 

döneminde aşılması zor, büyük engeller var önümüzde. O engelleri aşıyoruz. İstiklâl 

Savaşını kazanıyoruz, siyasi bakımdan bağımsız bir ülke oluyoruz. Sonra duraklamalar, 

zikzaklar oluyor; gene de genel doğrultumuz doruk yönündedir. Bir noktaya varıyoruz, 

ayağımız kayıyor ve 1919’da bulunduğumuz noktaya yakın bir yere düşüyoruz. Bu 

düşüşü yükseliş sanmayın. O yanılgıya düşersek doruğa doğru rotamızı gerektiği gibi 

çizemeyiz. Ve rotayı yanlış çizersek doruğa varmamız çok güçleşir.” (M.Belli, Türkiye’de 

Karşıdevrim, Türk Solu, 64, s. 12) 

Dağcılık (Alpinizm) sporu İsviçre’de pek gözdeymiş. Türkiye’de de oburca beylerle, 

zayıflık kürü yapan tombul hanımlar ara sıra “ski”leri omuzlayıp Uludağ’a çıkarlarmış. Nasip 

olmadı, denemedik. Ama, Sosyalizm doruğuna öylesine yaradana sığınıp çıkarken 

duralamamız neden? Yorgunluktan belki. Oturaydık biraz. Hayır. “Bir noktada” (hangi 

noktada?) ansızın “Ayağımız kayıyor”. Niçin? Bes-Belli: “Sarı saçlı Mavi gözlü Dev” 

kahraman başımızdan göçtüğü için! Öyleyse, onu geri çağıramayacağımıza göre, bu yol zifirî 

kara saçlı, ela gözlü başka bir Dev-Kahraman bulsak, bize “doğru rotamızı” çizmez mi? 

Çünkü bütün meselemiz hep kahramanca “Rota çizmek”te! Kompleks bu. 

Perhiz - Kıstas - Kalıp 

MDD’ciler ayak kaymasına bir neden arıyorlar. Kemalizm “Kompradorları teşvik” etmezmiş. 

İyi ya, Sosyalizm Komprador muydu ki, ayağı kaydı? Kalıp-Kıstas gibi laflar, olur. MDD’ci Sınıf 

Skolastiği burada şapa oturur. 



“Teşbihte hata olmaz” demiş Osmanlı. Olur da, olmaz da. Ya, Sosyal Dağcılık 

Sporunda ayakların kayış nedeni sorulursa? 

ABA’cı Oportünizmi, MDD’cilerin Bağ ve Dağ teorileriyle değil, Türkiye’nin somut 

Sosyal Ekonomi ve Sınıf ilişki-çelişkileri açıklanarak ve bu açıklama pratikte uygulanarak 

kesin yenilgiye uğratılabilir. Hiçbir MDD’ci teorisyen yahut yazarının, “Yabancı” yani 

“Avrupa malı” olmak şartıyla okudukları “Kızıl Kaplı Kitap”tan aktarma ve karma soyut 

kavramlar dışında düşünmeye tahammül edebildiğini göremedik. Ama hiçbirinin de 

“Sosyalizm Bilimi” uğruna kırmadık ceviz bıraktığına da tanık olmadık. 

Hep ne için?.. “Yeni” güneşler altında hiçbir şeyin en yenisinden daha yeni olmamazlık 

edemeyeceği için. Pekiy, buyrun, dedik. Meydan sizindir. Ne gördük? Her ne pahasına olursa 

olsun: “Bağımsızlık”. Neredeyse Amerika’dan çok Türkiye’nin Realitesinden bağımsızlık, 

Tarihinden bağımsızlık, Ekonomisinden bağımsızlık, Eneski Sosyalizminden bağımsızlık... 

Farkına varmaksızın Marksizm’den de bağımsızlaşmak için illâ etiket mi lazım. 

Bir yanda şöyle yazılır: 

“Devrimci eylemi doğru çizgide ve gerektiği gibi yürütebilmek için devrimci eylem 

kılavuzuna, teorik yeteneğe sahip olmak şarttır... Devrimci eylem kılavuzunu edinmek 

için; edindiğimiz bilimi yaratıcı bir ruhla Türkiye gerçeklerine uygulamak ve doğru 

sentezlere varmak için...” (M. Belli, MDD, 4. versiyon, s. 76) vb. vb... 

Güzel perhiz... Ama, “Türkiye gerçekleri” nedir? denildi mi, birkaç dünyasından ve 

Bilimcil Sosyalizmden habersiz “Küçükburjuva”nın saçma iştihasını kabartmak, için, 

beklenmedik bayat lahana turşuları kavanoz kavanoz ortalığa dökülür. Bari bir zamanın 

sarhoşları gibi karda gezip izlerini belli etmeseler... Göz görmeyince gönül katlanırdı. Yoksa 

savurduklarını, birileri, geri alınamaz yazılı biçimde basarak, muziplik mi ediyor? 

Anlayamadık. Bakın “Türkiye gerçekleri” üzerine ne maydanozlu köfteler pişiriyorlar. 

Neden Dağ doruğuna tırmanırken ayağımız kayıp, kıç üstü 1919’a yakın düştük? Mukadder 

sorusunun hazır karşılığı nedir? 

Söze akıllı akıllı (kitapçıl kitapçıl) başlanıyor: 

“ (…) Onun için tanımlamayı kalıp olarak almayalım. Kıstas olarak alalım (Kalıp 

ne? Kıstas ne?) Üretim tarzı Kemalist Türkiye’de de Kapitalizm idi, bugün de 

Kapitalizmdir.” (M. Belli, Türkiye’de Karşıdevrim, ay, s. 13) 

Tamam. Öyleyse arada ne fark var? “Sosyalizmin Bilimi” en azından bir Ekonomik 

gerekçe ister. Marksizm’in “Kıstası” (Büyük terazisi) odur. Onun yerine şu turşulaşmış 

“Kalıp” önümüze çıkarılır: 

“Yalnız bir nitelik farkı vardır. Komprador teşvik görmüyordu Kemalist 

Türkiye’de.” (M. Belli, ay) 

Umuda kapılıyorsunuz. Teşviki Komprador görmüyorsa, ya kim görüyordu? Yoksa, şu 

yok olası Eneski Sosyalistlerin Finans-Kapital dedikleri çok basit Emperyalizmin temel 

ekonomik ve sosyal zümresi mi? Hayır. MDD’ciler için o çok eskiden beri söylendiği için 

“Yeni” ağızlara alınmayacak “kalıp”tır. Onlar “Kıstas”: büyük terazi peşindedirler. Görelim 

şu Kıstas’ın işleyişini? 



Ayrım VI 

Türkiye’nin Sınıf Orijinalitesi ve MDD’cilik 

 



Türkiye’nin Sınıf Orijinalitesi ve MDD’cilik 

MDD ideologları, o Skolastik (Medresecil-Kitapçıl) metotlar gölgesinde, ayaklarını 

hem Bilimcil Sosyalizm’in, hem Türkiye Toplumu’nun toprağından kestiler. 

MDD’cilik Kemalizm’in 20’nci Yüzyılda yaşadığını unutarak, onu 19’uncu Yüzyılın 

Metropollerindeki (Kapitalist anayurdundaki) Serbest Rekabetçi kapitalizm yaratma 

ülküsüne bağladı. Onun için Devletçiliğimizin Finans-Kapitalle göbek bağını (Yön-Devrim 

gibi) görmezlikten geldi. Sınıf pusulası elden kaçınca Tarih Kahraman kişilere yaptırıldı vb... 

Bütün bu ve benzeri yanılgıların ilk nedeni, Türkiye’de Komprador’un yerini 1925’ten 

beri tutmaya başlamış Finans-Kapital kavramını bir türlü kavrayamamaktı. 

 

“Milli Burjuvazi” ve Serbest Rekabetçi Kapital 

Millî olmayan Burjuvazi yoktur. Burjuvazinin tüm sınıf olarak egemen bulunduğu çağ 19’uncu 

Yüzyıldı. O zaman kapitalist Anayurt (Metropol)u dışında yalnız Komprador burjuvalar 

egemendi. Kemalizm ise onların egemenliğine son vermişti. Şimdi ne yarata’bilirdi? Kapitalizmin 

anayurdunda ölmüş bulunan Serbest Rekabetçi burjuvaziyi mi? Masal... Aslında Kemalizm’i 

burjuvazi yaratmıştı. Hangi burjuvazi? Sınıf olarak (İtilafçı Kompradorlar dışında kalan) bütün 

zümreleri ile yarısömürge burjuvazisi. 

“Büyük terazi” (kıstas) şöyle harekete geçiyor. (Kemalizm’de): 

“Yabancı mülkiyeti olan müesseseler, demiryolları, madenler vb. 

devletleştiriliyordu. Bir millî burjuvazi yaratma çabasında idiler. Bu çaba pek başarılı 

olmadı.” (ay) 

Öyle mi dersiniz? Gene biz “Kıstas”ı beklerken önümüze “Başarı” ve “Millî 

Burjuvazi” gibi kallâvî “Kalıplar” çıktı. “Millî Burjuvazi” nedir? Gayrımillî burjuvazi 

nedir? O hiçbir açık “Kıstas”la tartılmaz. Yalnız “kalıp” olarak konuluşlarından biz 

anlamaya çalışacağız. MDD ideologları, “Strateji”lerinde, pek iyi tanımlayamamakla 

birlikte, “Yabancı” kitaplarda okudukları için şuraya koydukları “Millî Burjuvazi”ye de bir 

köşecik ayırmanın “kavgasını vermekte”dirler. 

Onlara göre, bunda bilemeyecek ne var? Millî Burjuvazi, Millî burjuvazidir. Biz o denli, 

Frenklerin “pieux” (Osmanlı’nın “Müttakî”) dediği: inancı bütün MDD’ci olmadığımız için, 

“Millî Burjuvazi” denince, Bilimcil Sosyalizm açısından bunun ne olabileceğini onların 

yerine iki sözle açıklayalım. Yabancı kaynakların (Mao’ların, vb.nin) kendi ülkelerinin 

orijinalitesi için yararlı görüp kullandıkları Millî Burjuvazi deyimi, Kapitalizmin iki zıt 

çağında iki başka yer ve anlam tutan bir sosyal kategoridir. 

Serbest Rekabetçi: 19’uncu Yüzyıl Kapitalizminin, hiç değilse Metropollerinde (Batılı 

Anayurtlarında) Kapitalist sınıfı, tüm Millî Burjuvazi idi. Dedik ya, genellikle “Millî” 

demek, “Kapitalist” demektir. “Burjuvazi” demek de “Millî” demektir. Ama, özellikle 

19’uncu Yüzyıl sonuna dek, Kapitalizmin egemen bulunduğu klasik düzenlerde “Millî 

olmayan” burjuvazi yoktu. Onun için Serbest Rekabetçi Kapitalizm düzeninde bütünüyle 



burjuvazi “Millî Burjuvazi” idi. İrisi de “Millî”, ufağı (Küçükburjuvası) da Millî Burjuvazi 

idi. 

Bunu mu “Yaratma çabasında idi” Kemalizm? Tam, “Hadi canım sen de!”nin yeri 

burasıdır. Derdimend Kemalizm “Merhumenin derdinden” ne yaptığını bilecek durumda 

değildi ya...  (Merhume: İtilafçı Kompradorlardan sonra, Kemalizme o denli yaklaşan İttihatçı 

Kompradorlardı. İpe çekiliyorlardı!) Bizim aklı evvel MDD ulemamız, eğer ciddi ciddi şu 

19’uncu Yüzyıl Serbest Rekabetçi Kapitalizmini Kemalistlerin “Yaratma çabasında” 

olduklarına sahiden inanıyorlarsa, develeri güldürürler. Çünkü, birincisi: Kemalizmin 

burjuvazi “yaratma”sından önce, Burjuvazinin Kemalizmi yaratması konu olabilirdi. 

İkincisi, asıl develeri at gibi kişnetecek olan kuruntu, 20’nci Yüzyılda Kemalizmin bir 

Serbest Rekabetçi “Burjuvazi yaratma çabası” olabileceğini akla getirmek olurdu. Egemen 

bir sınıf bütünlüğü olarak Serbest Rekabetçi Millî Burjuvazi egemenliği çoktan 19’uncu 

Yüzyılla birlikte “tarihe karışmış”, insanlığın iyi kötü anacağı bir Sosyal sınıf egemenliği idi. 

Onu Allah’ı bile bir daha diriltemezdi. Değil ki kıyıcığından keseciğinden kimi Vatan-Millet-

Sakarya-Hürriyet-Adalet gibi sade suya ithal malı üstyapı tekerlemeciklerini kekelemeye 

çalışan kapıkulları yaratabilsinler. 

Demek MDD ulemamızın tekerledikleri “Millî Burjuvazi”, ne Türkiye için, ne de 

Dünya için masal olmaktan başka anlam taşıyamazdı. Onu sayı ile bir kalem geçelim. 

Finans-Kapitale Karşı “Vahşi” Kapital 

20’nci Yüzyılda Kapitalist sınıfı ikiye bölünür: 

1- Finans-Kapitalistler bölümü her şeye egemen olur. 

2- Öteki Kapitalist zümrelere: Vahşi Kapitalistler adını takar. 

Bir milletin içinde bulunmak “Millî” olmak ise: bu iki zıt Kapitalist zümre de aynı millet 

içindedir. Birini ötekinden az “millî” saymak Çin’de, Mâçin’de olur. Türkiye için hayal olur. 

Burjuva Metropollerinde iş böyledir. 

Gelelim öteki şıkka. Tekelci Kapitalizm’de: yani 20’nci Yüzyıl Kapitalist düzenine 

egemen olan sosyal düzende: “Millî Burjuvazi” deyimi içine kimler girebilir? 

19’uncu Yüzyılın bıraktığımız yerinde hâlâ “Serbest Rekabet” hülyasını otlayan 

kapitalist zümreleri... Bunlar, 20’nci Yüzyılın şartsız kayıtsız egemen olan Finans-Kapital 

zümresince, kendi yüksek Rant (İrat) vurgunu yağması Cennetinden ebediyen 

kovulmuşlardır. 

Kapitalist Sınıfın Finans-Kapitalistler zümresine giren bir avuç Oligark (egemen 

azınlık) ve Plutokrat (egemen Parababaları) kodamanları dışında kalmış, irili ufaklı bütün 

öteki zümreleri (ufak, orta, kimi irice: Sanayici, Tüccar, Taşıtçı, Müteahhit vb. vb.ler) vardır. 

Gerek Ekonomi, gerek Politika iktidarı ve her türlü yağlı vurgun açısından Arafat’ta 

bırakılmış olan bu kıtıpiyos kapitalist zümrelerine, bizim bildiğimiz klasik Bilimcil Sosyalizm 

“Vahşi Kapitalistler” adını kullanır. Onlara bu adı, efendileri olan Finans-Kapitalistler 

yakıştırmışlardır. 

 



Komprador Burjuvaziye Karşı Millî Burjuvazi 

Çin’de 20’nci Yüzyıl boyu da Kompradorlar egemen kaldıkları için, o yabancı düşen zümreye 

karşı bir  yerli Millî Burjuvazi ayrılabildi. Türkiye’de Kemalizm Kurtuluş Savaşına başlarken 

İtilafçı Kompradorların, zaferlerden sonra İttihatçı Kompradorların tahakkümlerine son verdi. 

Çin’den farkımız bu. 

Çin gibi Yarısömürgelikten Millî Kurtuluş Savaşını bin bir ihanetle ve uzun 

kanamalarla geçirmiş ülkelerde, 19’uncu Yüzyılın Komprador denilen burjuvazisi egemen 

olmaktan bir türlü uzaklaştırılamamış, onun yerine mutlak yerli Finans-Kapital tahakkümü 

geçememiştir. O yüzden, az çok 19’uncu Yüzyıl kalıntısı Serbest Rekabetçi Kapitalistlere 

“Millî Burjuvazi” diye bir ad takılması ve rol düşmesi olağandır. 

Türkiye için durum ne olabilir? 

Kemalizm: İtilaf’ı Müselles’çi (Uzlaşık Üçgen’ci, kısaca İngiliz-Fransızcı, sonradan 

Amerikancı) Kompradorlarla, daha ilk Kuvayimilliye kurşunu atılır atılmaz Savaş haline 

girdi. Bunlar Hürriyet-İtilaf (Özgürlük-Uzlaşıklık) Partisi idiler. Sultan ve İşgal Devletleri 

(İngiliz-Fransız-Amerikan-İtalyan-Yunan vb.) ile birlikte Kurtuluş Savaşını arkadan, önden 

hançerledikleri için, İtilafçı (Uzlaşık) Kompradorlar, ilk günden tasfiye edildiler. 

İttifak’ı Müselles’çi (Anlaşık Üçgen’ci, kısacası: Almancı) Kompradorlar, ilkin 

Alman’ın yerine Amerikan Mandalığını, Türkiye’yi Filipin tipi yapmayı düşünmelerine 

rağmen, özellikle İngiliz düşmanlıkları, daha doğrusu korkuları yüzünden, Birinci 

Kuvayimilliyeciliğe katıldılar. Ama Zafer gelir gelmez, eski Almancı Kompradorlar, hemen 

İngiliz-Fransız efendilerine yamanarak Mustafa Kemal’i seri halinde Suikastlar’la 

“temizleme” sevdasına bel bağladılar. O yüzden M. Kemal onları temizlemeden rahat nefes 

alamadı. 

Demek Türkiye’de Kemalizm, Komprador Burjuva egemenliğine ve tahakkümüne 

son vermek zorunda kaldı. Ondan sonra, Çin’de olduğu gibi, Komprador burjuvazi 

tahakkümü Türkiye’de kalmadı ki, ona karşı bir serbest rekabetçi 19’uncu Yüzyıl çaplı Millî 

Burjuvazi kutbu konu edilebilsin. 

Çapraşık Alaman Çorbası 

Komprador tahakkümü gidince başlayan “Devletleştirme”, Kadro yahut Yön gibi 

mutlaklaştırılırsa, altındaki sınıf damgası gözden kaçar. Finans-Kapital atlandı mı, her şey “çok 

çapraşık”, çorba olur. 

Türkiye’de Kemalizm ne yaptı? 

Millî Kurtuluş Savaşını gâh Sosyalizme, gâh Emperyalizme yaklaşarak “başaran” 

toptan (bütün zümreleri ile birlikte) Kapitalist sınıfı, art arda ihanetlerini gördüğü 

Komprador Burjuvazi’nin her iki türüne tahakküm olanağını kesinkes yok etti. Türkiye’de 

Kompradorlar kalmadı değil ama, bir daha da şartsız kayıtsız iktidara gelemediler, tahakküm 

yeteneklerini yitirdiler. 

Kompradorların yerine kim geçti? 



İşte kazın ayağı buradadır. MDD parolacılarını, bin bir uyarmalara rağmen bir türlü 

trans (deli dervişkârî cezbe) hallerinden kurtaramayan anlayışsızlık bu noktada akut hastalık 

haline giriyor. Onlar Kemalizmin Kadrocu panayır maskaralarına reklâm ettirdiği “Yabancı 

mülkiyeti... devletleştirme” “slogan”larının yalabuk “Devletçiliğimiz”ine kurban gidiyorlar. 

Kendileri de farkındalar az buçuk düştükleri çıkmazın. Eneski Sosyalizmden sıkboğaz ederek 

aktarılmış kavramların, kendi “Yeni-Devrimcilik” eğilimleriyle çapraz düşüşlerinden bayağı 

sıkıntı duyuyorlardı. 

O yüzden, gençlerin sıkıştırmaları altında, konu Türkiye’nin Kapitalizmine gelip 

dayanınca şöyle terliyorlardı: 

“Hiçbir Devrim tastamam eksiksiz olamaz. (Doğru - H. K.) Pek girifttir bu işler. 

(Bu daha doğru! - H. K.) Devrim süreci içinde aksi doğrultuda gelişmeler olur. (Gene 

doğru. - H. K.) Çok çapraşık bir meseledir bu. (Bu hepsinden de doğru! - H. K.)” 

Bu dört başı “doğru” kavramların: “Pek girift” ve “Çok çapraşık” oluşları neden ileri 

geliyor? 

Eneski Sosyalizmin tam 40 yıldan beri gözleyip sözlediği: Türkiye’de Finans-Kapital 

gelişimi gibi çok basit, pek net bir olayı, Yeni Sosyalizm çabacı-çorbacılarının her nedense 

kaale almayı küçültücü bulma komplekslerinden ileri geliyor. 20’nci Yüzyıl Türkiyesinde ise 

Finans-Kapital gelişimi anlaşılmadı mı, hiçbir şey anlaşılmış olamazdı. Her şey ister istemez 

“Pek girift-Çok çapraşık” Osmanlı asker karavanası olarak, Birinci Emperyalist Savaşında 

Mehmetçiğe müshil gibi tesir eden “Alman çorbası”na dönerdi. 

Devletçiliğimiz ve Geberen Kapitalizm Tahtı 

Köyle şehir nüfuslarının Tek parti çağında hep aynı kalışı, Rekabetin “Gayrımeşru” ilân 

edilişi: sınıf hareketlerini ve mücadelelerini Tekelci Sermaye vurgunu uğruna dondurmak, 

Finans-Kapital saltanatını sağlamlaştırmaktı. 

Gerçekte Kemalizmin Devletçiliği, artık o ilkel Osmanlı Devletçiliğinin yarı 

Komprador, yarı Ajan “Kapitalist fideliği” bile olmaktan çıkmıştı. Hele “Millî Burjuvazi 

yaratma çabası” hiç değildi. Çünkü öyle bir şey 20’nci Yüzyılın birinci yarımı Türkiye’sinde 

olur şey değildi. “Demiryolları, Madenleri, vb. devletleştirme” denilen Kemalist eylem, her 

ne denli “Kompradoru teşvik” etmiyorduysa da: bal gibi “Finans-Kapitalin teşviki” 

altında hiç düşünmeye kalkışmadan ve Finans-Kapital çıkarları dışında her türlü “düşünceye 

kelepçe” vurarak davranıyordu. 

Yalnız düşünce mi? Rakamlar 1923’ten beri alınan yola işaretlerle doludur. Türkiye’nin 

köy nüfusu ile şehir nüfusu arasındaki orantı hemen hemen 30 yıl % 1’den pek fazla 

değişmeksizin olduğu yerde saymıştır. “Köylü Memleketin efendisi” olarak Kır Cennetinin 

sırça Sarayındaki tahtından ayrılamadığı için değil; gidecek başka yeri olmadığı için, 

Jandarma dayağı ve Tahsildar işkencesi ile yarışarak pekişen Antika Tefeci-Bezirgân 

iğneli fıçısından yakasını kurtaramıyordu. 

Senin anlayacağın, “Memlekette”: 19’uncu Yüzyılkârî bir Kapitalizmin gelişimi 

zıngadak durdurulmuştu. Daha Cumhuriyetin kurulduğu günden beri Türkiye ekonomisinde 

her gün işitilen en tok ses; “Gayrımeşru rekabet”e karşı Devletçi Finans-Kapitalin suçlayıcı 



kükreyişleri idi. Bu kükreyişin şiddeti ile yalnız, Sosyalistlere çullandırılan “ihanet” 

suçlamaları yarışabilirdi. 

Ne demekti o “Rekabet”in daha doğmadan “Gayrımeşru” ilân edilmesi? 

Türkiye’de Kapitalizmin bir Finans-Kapital “Veled’i zinası” olarak tahta çıkarılması 

demekti. Rekabet kapitalizmin biricik beyinsiz gelişim zembereği idi. İşçinin - Patrona karşı, 

Kapitalistin - Kapitaliste karşı rekabeti yasak edildi miydi, o yasakçılık toprağında Modern 

Kapitalist gelişiminin… çek itin kuyruğunu. Çünkü o toprakta hazır yiyici, iratçı, asalak bir 

Tekelci Sermaye, yani en yırtıcı, en yaratıcılık düşmanı Finans-Kapital canavarı, toplum 

ekonomisine, politikasına, kültürüne, her şeyine pençesini atmış demekti. 

Türkiye, Modern Kapitalizmin gelişen Serbest Rekabetli az çok gürbüz yüzünü 

göremeden, Eneski Sosyalistlerin daha 1935 yılı “Geberen Kapitalizm” adıyla 

yayınladıkları, çürüyen, kokmuş, çözülüp dağılan yatalak Tekelci Sermaye zılgıtı altına 

sokulmuştu. Yeni Sosyalistler, “Millî Burjuvazi” yakıştırma palavraları ile kimin evini 

soruyorlar? Bunun tamamen millet düşmanı, halk cellâdı bir gidişe kapı açtığını en cahil 

köylü, en politika dışına kovulmuş işçi bile içgüdüsüyle seziyordu. 

Finans-Kapital Derebeyliği 

Türkiye Ekonomi ve Politikası 1925’ten beri Şirketlerin (Finans-Kapitalin) tekeline teslim 

edildi. Kırk bin Traktör, yüz bin Oto, Benzin istasyonları Türkiye’nin Amerikan Mandalığına 

geçiş merasimi oldu. Karşıdevrim: daha 1930’larda Cemiyet’i Akvam’a [Milletler Cemiyeti’ne] 

girişle başarı kazandı. 1945-50 Demirkırat’ı, Finans-Kapitalin daralmış temellerini Kırlara 

yaydı. Tefeci-Bezirgânlıkla kesin ittifakını yaptı. 

Kârı kadim Osmanlı Derebeyliği gitmiş, onun iktidar tacını Kapitalizmin Derebeyliği, 

yani Finans-Kapital başına geçirip millete musallat olmuştu. Sonra aynı kurt ne yaptı? Dünya 

temellerinin sarsıldığını sezince, kuzu postuna büründü: “Demirkırat” maskesi ile 

Demokrat Parti kılığında cihangirliğe çıktı. 

Türkiye topraklarına Petrol İstasyonları az çok ajan-burjuvalaşmış bir zümre kanalından 

sokuldu. Her yol kavşağı o Finans-Kapital benzin ağalarıyla kesildi. 40 bin traktörle Finans-

Kapital dayanakları Türkiye kırlarında genişletildi. Tarihçil omuzdaşı Antika Tefeci-

Bezirgân sınıfı, Finans-Kapitalin zafer arabasına koşuldu. Bunlarsız tutunamayacağını 

Finans-Kapital anlamıştı. Bunu ona, başta Amerika Ağababası, bütün Uluslararası Finans-

Kapital omuzdaşları iyice öğrettilerdi. 

Finans-Kapital halka bir numaralı düşman olarak afişe ettiği CHP’nin içini boşalttı. 

Ağır sıklet şampiyonlarını, işsiz aç aydın Pehlivanlarını çakal sürüsü gibi halk yığınları içine 

sürdü. Bir yanda, masal Yahudilerinin kanını emdikleri masum çocuğa “Kaç ben 

kurtarayım!” diyerek yeni zıpkınlar soktukları gibi, Tekparti yaralamalarından ve 

kanamalarından yılmış çocuk halka oy oltacıkları uzatarak kurtarıcı rolünde kucağını açtı. 

Ötede, Benzin İstasyonları, Asfalt yollar, Traktör ve Otolarla dört yanını kestiği memleket 

kalelerine Truva atı biçiminde Demirkırat’ı soktu. 

50 yıllık uzun Trajedinin bu son perdesini gören Yeni Sosyalistler çok bilmişçe, halkın 

acıklı ve zorlu aldatılışına soluğunun tıkandığı kırlardan akın akın büyük şehir 

gecekondularına ucuz işeli, dış ülkelere dirençsiz köle oluşuna birer bilgincil ad taktılar: 



“Şartlanma”, “Yadlaşma” (Yabancılaşma)! Ve bu dondurucu damgaları altında aslını 

tanıyamadıkları duruma eski “İrtica”, yepyeni: “Karşıdevrim” etiketini yapıştırdılar. Ve 40 

yıllık Finans-Kapital tahakkümünü, Amerikan uçaklarıyla yeni yeni bacalarımızdan içeriye 

atılan Noel Baba hediyesi yabancı Emperyalizm napalmı sandılar, yahut o sanıyı uyandırıp 

beslediler. 

Eneskilerden Kaçarken Oportünizme Kapı Açış 

MDD’cilerin uzun süre Küçükburjuva protokolüne uyup Finans-Kapitali “Komprador” olarak 

anmaları, Türkiye’de değişen sınıf ilişkilerine boş vermek, Oportünistlere açık vermek oldu. 

MDD teorisyenleri Finans-Kapital karşısında ne yaptılar? 

Uzun yıllar boyu o klasik terimi önemsemediler. Eneski Sosyalizmin ısrarlarına sağır 

kalarak modaya uydular. İkinci Emperyalist Savaş sonrası Türkiye’sinde egemen 

tahakkümün Kompradorlar’dan geldiğini Burjuva, Küçükburjuva protokolüne uygunca 

tekrarladılar durdular. “Sosyalist” gazetesi dört beş yıl önce Komprador’un Millî Kurtuluş 

öncesi, 19’uncu Yüzyılda kaldığını yazdı. Onlar “yeni” olmak sevdasıyla yorulmadan 

“İşbirlikçileri” Komprador’dan ibaret gördüler ve gösterdiler. 

“İşte, Türkiye’nin ekonomisine hükmeden, iktidara sahip çıkan kimi siyasi 

partilerin yönetimini, kimilerinin önemli kilit noktalarını eline geçiren KOMPRADOR-

FEODAL AĞA ittifakının ideolojisi böyle bir ideolojidir.” (E. Tüfekçi, Demokratik 

Devrim, Yön, 5 Ağustos 1966) dediler. 

Görüyoruz, sonraları MDD etiketini takacak olan eğilimin, 4 yıl önce (Kadrocu 

Kalpazanların Devletçiliğini savunan Yön dergisinde yayınlanan) tezi, Türkiye’nin 

Komprador Sermaye tahakkümünde güdüldüğünü yazıyor. Yanlıştı. Komprador 

tahakkümünü I. Kurtuluş Savaşı (M. Kemal) temizlemişti. Elbet Komprador artıkları vardı. 

Ama, Türkiye’nin “ekonomisine hükmeden... partilerini yöneten” egemen güç 

Kompradorluk değil, Finans-Kapitalizm idi. 

Bu ayırdı yapmazsak, önce hedefi şaşırırız. Sonra “Kemalist Devrimler”i ya olmamış 

sayarız: O zaman ABA’cı Oportünizm bize herkesi güldürtür. Birinci Kuvayimilliyeciliği kim 

inkâr edebilir? M. Kemal’in, Komprador tahakkümünü temizlediğini kim anlamayabilir?.. 

Yahut, Kemalist Devrimler olmuş sayılır: O zaman, ABA’cı Oportünistler, “Söylediğiniz 

Demokratik Devrim olmuş, şimdi Sosyalizm!” derler. Onları, Komprador egemenliğini 

Türkiye’de varmış gibi göstermekle, “ideolojik yenilgiye” uğratmış olamayız. 

Türkiye Devrimlerinde: Komprador ve Finans-Kapital 

Türkiye’nin Kapitalist sınıfının (başta Tüccar, Sanayici vb. zümreleri) Komprador zümresine 

karşı Birinci Millî Kurtuluş savaşını yaptı. Aynı sınıfın gene birçok zümreleri bugün kendilerini 

“Vahşi” yerine koyan Finans-Kapital zümresine karşı İkinci Millî Kurtuluş savaşına katılır mı? 

Önemli olan, İkinci Kuvayimilliyeciliğe öncü olacak Modern tek gücün İşçi Sınıfı olduğudur. 

ABA’cı Oportünizmi düşünceyle yenmek için şöyle denecek: Evet Kemalizmin yaptığı 

da bir Demokratik Devrimdir. Ama o devrimde değişen Sınıf ilişkisi Komprador 

tahakkümünü kaldırmak biçiminde oldu. Ancak daha Yabancı Şirketler Devletleştirilir veya 

Millîleştirilirken ne yapılmıştır? 



Kadrocu Kalpazanlığın 35 yıl önce, Yön Devletçiliğinin 5-6 yıl önce yakıştırmaya 

çalıştıkları gibi: Türkiye Devletçilikle “Sınıfsız imtiyazsız” bir toplum biçimine yani 

Sosyalizme gitmemiştir. Tam tersine: en azgın sömürücü sistem olan Devlet Kapitalizmi 

yolundan Finans-Kapitalizme girmiştir. Emperyalist dünyaya karmıştır. 

Nasıl Birinci Kuvayimilliyecilik’te: Komprador tahakkümünü kaldırmak için, 

Türkiye’nin Kompradorlar dışındaki bütün Burjuva zümreleri Birinci Kurtuluş Savaşına 

katılmışlarsa ve sonunda Birinci Demokratik Devrim olmuşsa; bugün de İkinci 

Kuvayimilliyecilik’te: bu yol Finans-Kapital tahakkümünü kaldırmak için, Türkiye’nin 

Finans-Kapitalistler dışında kalan öteki Burjuva zümreleri, İkinci Kurtuluş Savaşına 

katılmakta yarar görebilirler. Görmeye de bilirler. 

Mesele o değil. Mesele: Türkiye’de Birincisinden sonra gelen İkinci Millî Kurtuluş 

savaşında hangi sosyal sınıfın öncü olacağıdır. Tâ 15’inci Yüzyılın sonundan beri Modern 

Sosyal Devrimi modern sınıflardan başkasının yapamayacağı yüzde yüz belli oldu. 19’uncu 

Yüzyıl boyunca iki Modern sınıftan: İşveren Sınıfı ile İşçi Sınıfından hangisinin Sosyal 

Devrime öncü olacağı yarışıldı. 20’nci Yüzyılla birlikte artık öncülüğün Modern İşçi 

Sınıfına geçtiği besbelli oldu. Bu kaçınılmaz gerçeklik 1905 Devrimi ile büsbütün aydınlandı. 

Demokratik Devrim, yalnız ve ancak İşçi Sınıfı öncülüğünde gerçekleşebilirdi. 

İkinci Kuvayimilliye: Milletçe, Finans-Kapital tahakkümünden kurtuluştur. Ona 

Kompradorluktan kurtuluş dersek, ne dediğimizi bilmediğimiz anlaşılır. ABA’cı 

Oportünizm bu karıştırmamızdan yararlanıp, bizi kendi sözümüzle: Kemalist Devrimler 

gerisine düşürmeye, demagojik de olsa, kalkışır. İdeolojice yenilgiye uğratılmamış kalır. 

 

Emperyalizmin Yampiri Tanımlanışı 

Finans-Kapital: bir “sınıf” değil, “zümre”dir. Kompradordan neçelikçe [nicelikçe] değil 

nitelikçe farklıdır. İkinci Emperyalist Savaşından “sonra” değil, çok önce (1925’ten beri) 

Türkiye’ye tahakküm etmektedir. MDD’ci “teori” bu üç noktada ters düşüyor. 

Hal böyle iken, MDD’ciler büyük bir inat ve ısrarla, Finans-Kapital sözcüğünden 

kaçınarak Komprador “galat’ı meşhur”unu kullandılar: 

“(...) İşte bu Emperyalizm-Komprador Sermayesi’nin...” 

“(...) Devrimci kadro Komprador Sermayesinin...” 

“(...) Komprador Kapitalizmi ile sınıf çıkar...” vb. vb... (M. Belli, Türkiye’de 

Karşıdevrim, Türk Solu, 4 Şubat 1969, S. 64) dediler. 

Eneski Sosyalizmin 3 yıldır yaptığı uyarı boşa gidiyordu. Neden sonra MDD’nin 3’üncü 

versiyonu olan kapaksız broşürde, bir yanılgının düzeltilmesi biçiminde değil, hiç oralı 

olmaksızın, “Komprador” sözcüğünün yerine “İşbirlikçi Sermaye” terimi geçirildi. Gerçi 

“İşbirlikçi” Türkçe terim olarak ajitasyon sözcüğü olabilirdi. Ama, yanlış “Komprador”u 

meşhur edenler, doğru Finans-Kapital terimini (zaten Öğrenci ve Aydın çevresine sınırlı) 

ajitasyonlarında niçin hasıraltı ederlerdi? 



“Burada, (diyorlardı bu yol) “Komprador” terimini kullanmıyoruz, çünkü 

sömürgecilere bağlı liman burjuvazisi anlamına gelen bu terim... yeteri kadar kapsamlı 

değildir.” (M. Belli, MDD, 3. Versiyon, s. 14) 

Böyle, (kendisini değil de başkalarını düzeltiş üslûbu bir yana) sağlam bir düzeltiş olur 

muydu? 

Hayır. Sanki “Komprador” ile Finans-Kapital arasında kantite (kemmiyet, neçelik 

[nicelik]) farkı var, kalite (keyfiyet, nitelik) farkı yokmuş gibi yapılıyordu. “Sömürünün çok 

daha derinleştiği, genişlediği ve yoğunlaştığı çağımızda yeteri kadar kapsamlı değil” 

sayılıyordu Komprador. 

Gene Finans-Kapital teriminin Bilimcil Sosyalizmdeki organik ve kalitece bambaşka 

bir diyalektik atlayış olduğu kavranmamıştı. Onun için, Finans-Kapital bir “sınıf” bütünü 

değil, Kapitalistler sınıfı içinde bir “zümre” iken, ona “İşbirlikçi sınıf”, “Asalak sınıf” 

denmekte ve şu açıklama yapılmaktadır: 

“Ve bu sınıf, İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana meydana gelen konjonktürlerin 

birleşmesi sonucu, ekonomimiz üzerindeki etkisini tam bir tahakküm haline getirebilmiş 

ve politika alanında da ortağı feodal ağa ile birlikte iktidara sahip çıkacak kadar 

güçlenmiştir.” (ay, s. 14-15) 

Bu satırlar neyi anlatıyor? 

İşbirlikçiler “sınıfı”, “ekonomimiz üzerinde (...) tam bir tahakküm”e ancak İkinci 

Emperyalist Evren Savaşından “bu yana”, yani sonra kavuşmuştur. Yeni Sosyalistler, 

kendileri sahneye çıkmadan öncesini, hep Kilise babalarının payenleri “yok” saydıkları gibi 

gördüklerinden ve CHP gibi hep 1945’ten sonrasında “Karşıdevrim” bulduklarından o 

kanıları MDD teorilerine uygundur. 

Ne var ki, bu tez çok ikircikli ve konfüzyonizm yaratan Tarih ve Olay yanılgılarına 

varır. 

Finans-Kapital Anlayışında Yanılgı 

MDD’ci, Emperyalizmi hâlâ “gelişmiş kapitalistler”e mal ediyor. Oysa Ekonomide Finans-

Kapital, üstyapıda Finans-Oligarşisi: “gelişmemiş” Türkiye’de 1925’ten beri tahakkümdedir. 

Finans-Kapital: yalnız Kapitalist sınıfının yalnız “Banka + Sanayi” zümrelerini değil, bütün, 

zümrelerinden en kodamanları, Büyük Emlâk Sahiplerinin en kodamanlarıyla kaynaştırır. Bu 

kertede şahbaz bir bilmezlik, MDD’ciliği uykuda gezer kılıyor. 

Olay olarak Emperyalizm şöyle tanımlanır: 

“Emperyalizm gelişmiş kapitalist ülkelerin tekellerinin ekonomide egemen 

duruma gelmesiyle, banka sermayesinin sanayi sermayesiyle kaynaşıp Finans-Kapitalin 

ve malî oligarşinin tam tahakkümünü kurması, sermaye ihracının artması... uluslararası 

tekelci birlikler... dünyanın paylaşılması... sistemidir.” (M.Belli, MDD, s. 8) 

MDD teorisi önce Emperyalizmi “gelişmiş kapitalist ülkeler”e atmakla, Türkiye dışına 

çıkarıyor. Eksik olmasın. Ama, Emperyalizmin Ekonomik temeli Finans-Kapital (Malî 



Sermaye), Sosyal üstyapısı “Malî Oligarşi”dir. Ve bunlar “gelişmemiş” bir ülkede pekâlâ 

bulunabilir. 

MDD’cilik o sözcükleri nasıl tanımlıyor? Finans Kapital ve Oligarşi yalnız: “Banka 

sermayesinin Sanayi sermayesiyle kaynaşması” mıdır? 

Böyle bir tanımlama iki bakımdan aksaktır. 

a) Finans-Kapital yalnız Sanayi ile Banka sermayesi değil, ilkin Kapitalist sınıfının: 

l- Bütün zümreleri içinden, 

2- En kodamanlarının kaynaşmasıdır. 

Kapitalist sınıfının her zümresinden Finans-Kapitalist çıkar; ama o zümrelerin bütün 

üyeleri değil, en kodaman kişileri seçilerek Finans-Kapitalist kesilirler. İş bu kadarla da 

kalmaz. 

b) Kapitalizmde egemen sınıf l değil, 2’dir: Kapitalist sınıfı da, Büyük Emlâk 

Sahipleri sınıfı da üst sınıftırlar. Finans-Kapital, yalnız Kapitalist sınıfının değil: Büyük 

Emlâk Sahipleri sınıfının da en kodamanlarının Bankalar tapınağında kaynaşmasından 

türemiştir. 

Böylece MDD teorisi, Finans-Kapital olayının hem neçeliğini (kantitesini [niceliğini]), 

hem niteliğini (kalitesini) kapsayamamıştır. Bütün teori o yüzden aksar, durur. O yüzden, 

kalitesi ve önemi iyice kavranılmayan Finans-Kapital, ister istemez yadırganmış (yeni 

deyimiyle: Yabancılaşmış) kalır. Yadırgamaktan, yabancılaşmaya: yani Emperyalizmi sırf 

Türkiye dışında yad bir kategori saymaya geçilmiştir. Türkiye Toplumunun içinde bir 

Finans-Kapital olayının bulunabileceği düşünülememiştir yahut düşünülmek istenmemiştir. 

O zaman bilimcil Finans-Kapital terimi yerine, gelişigüzel ajitasyona yararlı, nereye çekilse 

giden bir “İşbirlikçi Sermaye” deyimi kolaylığına kayılmıştır. 

Devrimler Tarihçesinde Yanılgı 

MDD’cilik “Devrim”i “Evrim”le, “Sosyal Devrim”i “Politik Devrim”le, 1930 Finans-Kapital 

Devletçiliğini “Sosyalizm”le karıştırır. Çünkü 1945’ten öncesini bilmez. Öğrenmek de gücüne 

gider. 

Finans Kapital’in doğru anlaşılmayışı, Türkiye’de Birinci Kurtuluş Savaşı’ndan beri 

geçen bütün ekonomik, sosyal ve politik olayların Tarihçil anlamlarına şaşılacak şaşı bakışlar 

getirir. Neçe Tarihten ve gerçeklikten “tam bağımsız” sonuçlara varmak kaçınılmaz kılınır. 

Bunun en tipik örneği Türkiye’de Karşıdevrim üzerine yapılmış zamana ve gerçeklere hayli 

aykırı keskin yakıştırmalardır. 

MDD teorisinin, hep aynı temayı harman ederek tekrarlayan açıklamaları, öyle çok 

yakıştırmalarla yüklüdür ki, bunların hepsini ele almak hiçbir okuyucunun sabrına 

sığdırılamaz. Daha ilk 1966 “Demokratik Devrim” tartışmasında, Türkiye’nin Sosyal 

Sınıf’lar yapısı duruca konulmadığı için, Birinci Emperyalist Evren Savaşına Türkiye’nin 

baştankara girişi, kişi olayı gibi konmuştu: 



“Mustafa Kemal gibi gerçekleri görebilen asker, sivil aydınlar, daha çok 

olupbittiyi kabullenmek yolunu yeğ saydılar.” (E. Tüfekçi, ay) denilmişti. Saymasalar ne 

olacaktı? Hiç. Olan gene olacaktı. 

Aynı individüalist (bireycil) metot, kimi kişicil gösterişleri dramatize ederek 1969 

başında şu kanıyı resmen yayınladı: 

“Devrimi kalıp olarak ele almazsak, üretim tarzı değişikliği olarak, üretim tarzı 

değişikliği doğrultusunda ileriye doğru adımlar mecmuası olarak ele alırsak, Türkiye’de 

son çeyrek yüzyılda olan karşıdevrimdir. Çünkü Türkiye Devrim açısından ileriye 

doğru gitmedi, geriye doğru gitti. Eğer nihaî amaç sosyalizm ise (ki sosyalizmdir), 

1930’lar Türkiye’si Sosyalizme bugünden daha yakındı.” (M. Belli, Türkiye’de 

Karşıdevrim) 

Yeni Sosyalizm böylesine atak! Bir cümlede kaç eğri? 

Devrim ne imiş? 

“Üretim tarzı doğrultusunda ileriye doğru adımlar” imiş. “Evrim” de “ileriye 

doğru adımlar”dır. Demek Evrim de bir Devrim. Sonra, anlaşılan, Sosyal Devrim 

konuşuluyor. Oysa Siyasi Devrimler de “ileriye doğru adımlar”dır. Hatta “devrim” 

olmayan evrim’ler de hep “İleriye doğru adım”dırlar. Demek üzerinde en çok gürültülüce 

durulan “Devrim” sözcüğü, MDD teorisyenlerince henüz belirli bir kavram değildir. Evrimle 

Devrim birbirine karıştırılır. Oysa Sosyal Devrim: Üretici güçlerle Üretim ilişkileri 

arasındaki çelişkinin volkanlaşmasıdır. Geçelim. 

“1930’lar Türkiyesi Sosyalizme bugünden daha yakın” mıydı? 

Böyle bir “teori”, 35 yıl önce birkaç Sosyalizm hainine ısmarlanmış bulunan 

“Kadroculuk” tezinin tâ kendisi olurdu. Kadrocu şarlatanlar, Türkiye’nin her göze 

görünmeyen en zorbaca Finans-Kapital tahakkümüne geçişini, 35 yıl önce “Sınıfsız, 

imtiyazsız” bir gelişim diyerek, bütün Küçükburjuva Kapıkulu “Kadro”larına 

yutturabilirlerdi. Ama, her şeyin, hatta “Karşıdevrim” denilen şeyin oportada durduğu 35 yıl 

sonra, Kadrocu şarlatanlığı haklı gösterirce atmasyonlar yapmak, bugün sağlam bir 

“Stratej”lik olur mu? 

O gibi atmasyonlar, en hafifinden, Küçükburjuva hayalciliğini Bilimcil Sosyalizm ile 

karıştırmak olur. Tarihi, Devrimleri: kaçınılmaz ekonomik ve sosyal ilişki-çelişkiler yerine, 

Kapıkulu okşaması “Olsaydı-bulsaydı”larla yorumlamaya düşmek olur. Olmamıştır. 

1930’larda İktidar, İşçi Sınıfında bulunsaydı: Paris Komunası için yapıldığı gibi, 

kaçırılmış fırsatlar, geleceğe ders olmak üzere eleştirilebilirdi. Yukarıki yakıştırmada ise öyle 

en ufak bir eleştiri yok. Kallâvi bir “Buyrultu” var: “Sosyalizme daha yakındık!” İnanmayan 

MDD kâfiri olur! 

Tarihi Kahramanlara Yaptırtış Metafiziği 

Sınıf “Rotası” elden gidince, MDD’ci: Tarihi, Devrimi, Karşıdevrimi ulu kişilere mal edip 

çıkar. Marksizmin sınırı atlanmıştır! Bireycil Metafizik başlar. 



Niçin o koca Tarih’e mini küçükburjuva eteklerini giydiriş? Çünkü MDD’cilik, 1930 

Türkiye’sinde hangi ekonomik temelin ve sosyal yapının, hangi politik İktidarın egemen 

olduğunu besbelli bilmiyor. Yeni Sosyalisttirler, bilmeyebilirler. Rastladıkları kimi “Eski” 

Sosyalistlerden de “Maşrık’ı âzamlık” taslamaktan ve “Eneski” Sosyalizmi hasıraltı etme 

“Aşağılık Kompleksi”nden başka bir şey öğrenememişlerdir. Bizde pek olağan şey... 

Lâkin aslında bu bir “teknik arıza” değildir. MDD’ciliğin Birinci Kuvayimilliyeciliği 

bir (Burjuva değil de) Küçükburjuva yönetiminde sayma “teori”leri ve eğilimleri, öyle 

abrakadabran yakıştırmalara kapı açmıştır. Yani, 

“Kemalist Türkiye’yi gerçekleştiren devrim, küçükburjuva radikalizmi”dir. (M. 

Belli, MDD, 4. Versiyon, s. 25) sayan anlayış, temelden yanlıştır. Sınıf karakterinde 

yanılgıdan yola çıkıldı mı, her türlü siyaset körlüğü beklenebilir. 

Yoksa, böyle yanlış sınıf ilişkilerinden yola çıkılmasa, “Eneski” sosyalizme karşı 

“Eski” sosyalizmin: Yeni Sosyalistlerde kaşarlandırdığı “şartlanma” o denli etken 

olamazdı. Yeni Sosyalistler için Türkiye’nin 1930 Ekonomi Politikası üzerine, (başkaları 

“yok edilmiş” bulunsa bile), yazılı-basılı olan etütler o kerte “yabancılaşmayla” ve dilsiz 

afokonla
23

 karşılanamazdı. 

MDD teorisi bir şeyi görüyor: 

“Türkiye’de son 25 yıl içinde bir karşıdevrim olmuştur. Ve biz bunu anlamadıkça 

iktisadî ve siyasi yaşantımızdaki gelişmeleri doğru olarak değerlendiremeyiz. Evet olan 

bu karşıdevrimdir ve bunun en inandırıcı kanıtı; işbirlikçi sermayenin ve feodal 

kalıntıların politika alanında baş temsilcisi olan Adalet Partisi’nin şu anda iktidarda 

bulunmasıdır.” (M. Belli, MDD, 3. Versiyon, s. 15) 

MDD’ciler, “son 25 yıl”dan ötesini nasıl görüyorlar? 

Her sözlerinin başında Marksist bir “formülcük” harcıyorlar: 

“Türkiye’de ne olmuştur 1945’ten bu yana? Hatta daha önce, eğilimler olarak, ne 

gibi karşıdevrimci belirtiler vardır? Bunu iyi bilirsek meseleyi doğru koymuş oluruz. Ve 

meseleyi doğru koymak, toplumsal sınıf ve zümreler açısından koymak demektir.” (M. 

Belli, Türkiye’de Karşıdevrim) 

Eh! diyorsunuz. En sonra “doğru koyma”ya geliyoruz, belki. Bir de, şu ezberlenmiş 

yukarıki “Marksist’çe” öğüdün altında ne işitiyorsunuz? 

“1930’larda Atatürk sağ... Von Papen... Türkiye’ye teklif ediliyor. Atatürk’ün 

cevabı red cevabıdır.” (ay) 

“Gene 1930’larda, Irak, İngiliz mandasıdır... Nuri Sait, Türkiye’yi ziyaret etmek 

istemektedir... Atatürk’ün cevabı kesindir: “Sınırı geçer geçmez asker kaçağı olarak 

yakalatıp kurşuna dizdiririm” diyor Atatürk”. (ay) 
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Bir yol daha Mütareke yılı Nuri Sait bir İngiliz teklifi ile Türkiye’ye gelmişti. Tevkif 

edilmiş miydi Atatürk’çe? Hayır. Geçelim. 

Hani: “Toplumsal sınıf ve zümreler”?.. Yok. Hani: “İktisadî ve siyası yaşantımız”?.. 

Yok. Yalnız kişicil jestlerden ahkâm kesiliyor. Oysa Von Papen de Türkiye’yi Ege 

kıyılarında üs yapmıştır; Nuri Sait de Türkiye’yle Bağdat Paktı kurmuştur. “Atatürk’ün 

ölümünden sonra” (ay) deniyor. 

Yani Türkiye’nin “derin çelişkileri baştan savuluyor” (Lenin, Dönek Kautsky). 

Sosyal yapının kiremitliği olan Politikada kişi “Mart kedileri” ile “Devrimci” geçiniliyor. 

Türkiye Sosyalizminin Trajedisi 

Türkiye, Finans-Kapital tahakkümüne girmekle, 20’nci Yüzyıla çoktan girmiş bir Ulus’tur. 

MDD’ciler, sosyalist kuşaklar trajedisine kurban olurlar. 

Tam 1930 yılları, Türkiye’nin egemen (ağır basan) Ekonomi ilişkileri ve Politikası kaç 

Şirketin tekelindeydi? Finans-Kapitalizmin Türkiye Büyük Millet Meclisinde kaç koltuğu, 

nasıl işliyordu? MDD İdeologları için öyle bir problem yok. Eneski Sosyalizmin nalla mıh 

arasında o problemlere getirdiği açıklamalar ise Tabu! MDD’ciler Turfa müneccim usulü 

gökte “İlim adamı!” denilen yıldızı aramaktadırlar... 

“Teori”leri “Paye” peşindedir: 

“Türkiye halkını ULUSAL PAYESİNE YÜKSELTME anlamında demokratik 

devrimi gerçekleştirme amacı” (M. Belli, Türkiye’de Karşıdevrim)… “TİP’in gerçek bir 

sosyalist örgüt PAYESİNE YÜKSELTİLEBİLMESİ için” (M. Belli, MDD, 4. Versiyon, 

s. 73, Majüskülleyen - H. K.) kan teri dökerler. “Ülkemizi 20’nci YÜZYILIN İÇİNE 

sokacak” (ay, s. 78)’tırlar. Ama kendileri? 

Ne iflah olmaz “Şâir” milletiz! Edebiyat olarak yukarıki sözler kulağa hoş gelir. Ama, 

Bilimcil Sosyalizmin en korktuğu şey “şairanelik” veya “İşçilerin gözlerine basbayağı 

“Bilgincil” kül atmak”tır. TİP’i “sosyalist payesine” çıkaracak Sultan Fermanı belki 

yoldadır. Türkiye Halkı Saltanatı kaldırmakla “Ulus payesine” yükselmedi mi? En sonra: 

“Ülkemiz 20’nci Yüzyılın içinde” değil mi? Komprador tahakkümü yerine Finans-Kapital 

tahakkümünü geçirdiğine göre, en domuzuna “20’nci Yüzyılın içinde”. Ne yazık ki, hem 

fazlasıyla, aşırıca içinde... 

Yeni Sosyalistleri çokça kınamıyoruz. Eneski Sosyalizme karşı pek şahbaz pozlarla 

“Susuş Kumkuması” olmakta Burjuvaziye taş çıkartmış Eski-Sosyalizm cüceliğinin 

gelenek-göreneğini güdüyorlar. Ama, her arkadan gelen kuşak, önceki kuşakların izlerini 

kazımaktan başka “Teori”ye önem vermez ise -Devrim lafı bir yana- en basit evrim nasıl 

başarılır? 

“Sosyalizmin Bilimi” dedikleri şey de her bilim gibi ister istemez önce Birikim Bilimi 

aşamasından geçmek zorundadır. Her gelen kuşak, kendinden önceki kuşağın savaşlarını ve 

bilimcil araştırmalarını -sırf “her şey bizimle başladı” demek için- yok sayarsa, Sosyalizmin 

Bilimi nasıl birikir? Her ülkenin kendi orijinal ekonomik ve sosyal ilişki-çelişkileri iyice 

işlenmezse, sırf dünya sosyalizminin genel formüllerini tekerlemek, bir ülkenin düşünce ve 

davranışlarını nasıl sosyalizmin bilimi “payesine yükselte”bilir? 



Türkiye Sosyalizminin trajedisi bu. 
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MDD’ciliğin Örgüt Anlayışı 

Ayağı yerden (sosyal ekonomi ve gerçek sınıflar’dan) kesilenin yapacağı ne olabilir? 

Sosyalizmi ipe serip, üzerinde “cambazlık” yapmak!.. Her şey gibi “Proletarya Partisi” 

şartlara, “Şartlar”: MDD’nin “bütün” “Mevzileri zapt” etmesine, Mevzi zabıtları da sırf 

Propagandaya bırakılır. Böylece günümüzün en yakıcı problemi Parti: masaldaki suya 

düşmüş balta’ya “dönüştürülür”. 

Türkiye’de Komünist Partisi İsteyenler 

27 Mayıs Başkanı Cemal Gürsel ile Hükümet Başkanı S. H. Ürgüplü, Türkiye’ye bir Komünist 

Partisi gerektiğini söylediler. “Bu ortamda” en çok kullanılan “Sosyalizm sözü”nü ağza almak 

için “cambazlık” yapmaya gerek yoktur. 

MDD’cilerin “Teori” alanında bütün aksayışlarını “Yeni”liklerine, “uzun çıraklık” 

aşaması yaşamamış ve çetin “sınav”lar geçirememiş yahut o gibi şeylere katlanamamış 

olmalarına bağışlayabilir miyiz? Öyle de olsa sonuçlar ortadan kalkmaz. 

Türkiye’de, Üretici güçler ile Üretim ilişkileri, yani Mülkiyet ilişkileri üzerine, 

Ekonomik yapı ile Sosyal sınıflar üzerine gerçek ve duru bir Teorik Formasyon almaksızın 

“Devrimci” adını alabilecek Pratik’in başına nelerin geleceği o denli anlaşılmayacak 

problem olmasa gerektir. 

Bu durumu, MDD’cilerin özellikle “Örgüt” alanındaki anlayışları kadar hiçbir şey 

açığa vurmaz. Teori alanındaki disiplinsizlik, sıra pratik örgüte geldi mi, İş, MDD’cilerden 

en irisinin deyimi ile: “cambazlığa” dek götürülür. Şöyle konuşulur: 

“TİP’in Programında sosyalizm sözü geçmez. Bu ortamda geçemezdi de. 

CAMBAZLIK YAPARAK meramımızı anlatmak zorundayız.” (M. Belli, Türkiye’de 

Karşıdevrim, ay, 18/2) 

Önce “Bu Ortam” denilen yer neresidir? 

Tek parti çağının o “sosyalizme daha yakın” ilân edilen zılgıt ortamı değil. 27 

Mayıs’ın 9’uncu yılıdır. O “kediye göre budu” Politik Devrim’in Başı Gen. C. Gürsel aşağı 

yukarı şöyle demişti: “Türkiye’de Komünizmin başarı sağlayacağını ummam. Ama, bir 

Sosyalist Partisi mutlak lâzımdır.” Aynı Başkan Gürsel, Amerika’da komaya sokulmadan 

birkaç gün önce de: “Türkiye’ye bir Komünist Partisi gerektiğini” ünlü açık sözlülüğü ile, 

hem de Devlet Başkanı sıfatı ile ortaya atmıştı. 

Bir Devlet Başkanının, Türkiye’de Komünist Partisi gerektiğini ilan etmesi ne 

tesadüftür, ne patavatsızlıktır. Rahmetli “Cemal Ağa” bir şeyler denemiş, görmüş ki, 

zamanın Başbakanı S. H. Ürgüplü ile aynı günlerde: Türkiye’ye Komünist Partisi 

lüzumundan söz etmiştir. Böyle bir teklifi Türkiye Cumhurbaşkanı ile Başbakanı 

(Ürgüplü)nün aynı günlerde yapmaları bir şeyin artık canlarına tak ettiğini gösterir. Doğrusu 

da, Finans-Kapital soygunculuğunun en azgın uygulanışları: gerek Dünya’da, gerekse 

Türkiye’de hep sistemlice “Komünizm düşmanlığı” denilen duman perdesi ardında 

oynanmış ve oynanacak bir “kasap oyunu”dur. Bunu elleriyle tutan Devlet ve Hükümet 

Başkanları -kimsenin kendilerine “Moskova Ajanı” diyemeyeceğine güvenip- artık ne olursa 



olsun, Türkiye’de Finans-Kapitalci korkunç sömürüye karşı “bir Komünist Partisinden” 

başka panzehir bulunamayacağı kanılarını açıklamak zorunda kalmışlardır. 

MDD “Teorici”lerinin işaret ettikleri “bu ortam” o günlerdir. Türkiye bu ortama 

gelmiştir. Ama, içtenlik dereceleri bilinmeyen o Devlet ve Hükümet Başkanları, (daha 

Komünist Partisi gereği üzerine resmî bildirilerini yazmış gazetelerin mürekkebi kurumadan), 

apar topar tantuna götürülmüşler. O da olağandır. “Cambazlık” sözü edenler, Komünistlik 

sözü değil, “sosyalist sözü geçmez” oluşundan konuşuyorlar. 1969 yılı Türkiyesi: “sosyalist 

sözü” geçmeyen bir “ortam” mıdır? 

Türkiye’nin Tarihinde belki en yaygınca “Sosyalist sözü” geçen aşama 27 Mayıs 

sonrası oldu. Hem gelişigüzel Sosyalizm de değil, Bilimcil Sosyalizmin, en belirli pek çok 

klasikleri de çevrildi, en alevli orijinalleri de... Tut ki TİP liderleri yoğurdu üflemek istediler. 

Biz, Sosyalizm sözü için: “Bu ortamda geçemezdi de” diyebilir miyiz? Dersek, o TİP 

liderleri (ABA’cılar) ile, o bakımdan ne fark kalır? 

Bir dil kayması diyelim. 

Sosyalizm Cambazlığı Olur mu? 

1930-1935 yılları Bilimcil Sosyalizm eserleri yayılmışken, 1969 yılı Sosyalizmi ağza almak 

için cambazlık gerektiğini söylemek bir dil kayması mıdır? 

Ancak, 27 Mayıs Türkiye’de Sosyalizm sözünü “protokol”e soktuktan, (hemen sonra 

değil), 9 yıl sonra MDD ideolojisi hâlâ ne söylüyor? 5 Aralık 1968 günü, hem de Ankara 

Siyasal Bilgiler Fakültesi gençlerine “Türkiye’de Karşıdevrim” anlatılıyor. Hem bu 

anlatış, pek çok benzerleri gibi, bir “tekrar”dır: yani “geçen yıl, (1967 olacak!) Belli’nin gene 

SBF’de yaptığı... konuşmanın bazı yönlerini açıklığa kavuşturmak” içindir. O “açıklık” 

da şöyle açılınıyor: 

“Sosyalizm sözü... geçemezdi. CAMBAZLIK YAPARAK meramımızı anlatmak 

zorundayız.” (M. Belli, Türkiye’de Karşıdevrim, 4 Şubat 1969, Majüskülleyen - H. K.) 

Aradan “dokuz ay on gün” geçiyor. Neden sonra, anlaşılan savrulmuş “cambazlık”ın 

gene “bazı yönlerini açıklığa kavuşturmak” isteniyor. Sözde rötuş yapılarak aynı şeyler 

tekrar “doğuruluyor”: 

“İşçi Partisi emekçi örgütüdür. Programında Sosyalist sözü geçmez. Ve 

GEÇMEZDİ DE yazıldığı günlerde Programın. Yani bir CAMBAZLIĞIN sonucu, çok 

sınırlı özgürlüklerden faydalanılarak kurulmuş ve yürütülmüş bir örgüt.” (M. Belli, 

“Bugünün Türkiye’sinde Devrimci Eylem Nedir?”, Türk Solu, 11 Kasım 1969, s. 10) 

Bu sözler yalanlanmadı. Demek “CAMBAZLIK” bir “sürç’ü lisan” dedikleri dil 

kayması değil, “tastamam”, yahut “basbayağı” bir “Teori”dir! 9 ay 10 gün önce “biz” 

(meramımız), yani MDD’cilik “Cambazlık”tı Sosyalizme bakarak; 9 ay 10 gün sonra 

“Cambazlık” TİP’e mal edilir ve haklı çıkarılır. “Sosyalizmin Biliminde” öyle “devrimci” 

bir “Cambazlık” terminolojisi var mı? Yok. Bu MDD ideologları ya öğrendikleri Batı 

dillerinde alafrangalığa çok alıştıkları için Türkçeyi unutmuşlar; yahut Bilimcil Sosyalizm 

klasiklerini anlamadan Türkçeye çeviriyorlar. 



Türkçede “Cambazlık”: bir kötüleme deyimidir. Başka dillerde de “pejoratif” dedikleri 

sövgü anlamına gelir. MDD teorisyenleri kime sövüyorlar? TİP ideologlarına mı, kendi 

kendilerine mi? Belki pek sevdikleri -ama hiç gelemedikleri- “Özeleştiri” deyimli 

“otokritik” yapıyorlar. Türkçede ve tüm insanca’da olduğu gibi, Marksistçe’de de 

Cambazlık: otokritik değil bir sövgü anlamı taşır, inanmazlarsa, iki yıldır çevirisi yapıldı 

yapılalı, adını anmaksızın Stratejlik uğrunda metinlerine işkence yapılan şu Marksizm 

klasiklerinden okuyalım: 

“Eylemlerini (daha doğrusu, alışverişlerini), fiilen gerçekleşmiş belirli ilişkilere 

dayandırmak zorunda kalan burjuva liberalleri, en sonra devrimi tanımak gereğini 

duydular. Devrimci oldukları için değil, devrimci olmamalarına rağmen bunu yaptılar. 

Onlar, bunu, devrimin başarısını öfkeyle görerek pazarlığa yanaşmayan ve ölüm kalım 

savaşı isteyen Otokrasiyi devrimcilikle suçlayarak mecbur kaldıkları için yaptılar. 

ANADAN DOĞMA CAMBAZ (Majüskülleyen - H. K.) oldukları için, hem devrime lânet 

ediyorlar, hem de şartlar onları zorladığı için ve başka yol bulunmadığı için devrim 

alanında yerlerini alıyorlar.” (Lenin, İki Taktik, s. 135) 

Demek “Cambazlık” ancak “burjuva liberalleri”nin devrim önünde adam kandırmak 

için takla atışlarıdır. Bilimcil Sosyalizmin öyle taklalara ihtiyacı yoktur. Sosyalizm: düşünce 

ve prensip olarak hiçbir yerde, hiçbir zaman “Nâmahrem” (kaçgöçlü) Nanemolla değildir. 

Türkiye’de bile daha 1930-1935 yılları Lenin’in “Devlet ve Devrim”i, Stalin’in 

“Leninizm”i, Marks’ın “Kapital”i, “Emperyalizm, Geberen Kapitalizm”, “Barbüs: 

İnkılâpçı Münevver Nedir?” gibi sosyalizm eserleri çıkmıştır. 1969 yılı “Cambazlık” sözü 

bir dil kayması olsa gerek. 

Ne Yanlışlar, Ne Sosyalizm Saklanmaz 

Sosyalizm: İşçi Sınıfının Toplum Bilimidir. Bir ülkede Demokratik Devrim şartlarını 

değerlendirmek de, uygulamak da İşçi Sınıfının, yani Sosyalizm’in işidir. 

Pekiy, oturup Marksizmi Dünya’da ve Türkiye’de savunulduğu biçimleriyle: 

“Alfabesinden cebr’i âlâsına dek etüt etmek” sabrını ve gönülalçaklığını teoride, uzun, acı, 

çok yanlı, çok çeşitli, çok nankör “çetin çıraklık” gereğini ve yiğitliğini pratikte göze 

alamayanlara ne denir? Hayır, dil sürçmelerinin de bir sınırı olmalıdır. Hepsi de, kimi henüz 

yumurtasının kabuğunu delmemiş, kimi henüz kabuğunu sırtından atamamış, yalnız inkâr 

etmekle meşgul olan sürüyle Sosyalizm “Üstâd”ları var. 

Bunlar gezdikleri, yürüdükleri yerde uluorta saçmalayacaklar. Biz de, dost-düşman 

aman görmesin, ayıp olur, diye, onların artlarından döktürdükleri kakaları süpürüp 

kaldıracağız... Kıyamete dek sürer mi bu? Hizaya gelmek hiç mi istenmeyecek? Hep mi, 

herkes başkasını hizaya getirecek, ama kendisi gelmeyecek? Hiç kendiliklerinden düzeldiler 

mi? 

“Hiza” istememeye çok çalıştık. Gün günden kametler
24

 arttı. Tekerlenenler “dil 

sürçmesi” çapında kalsa, görmezliğe gelip, “Eneski” usulüyle düzeltilmesine çalışılsın. Ama, 

ortada bir sürçme’den öte: Teorik-Pratik yasaklamalar kol geziyor. 
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Bu yasaklamalar bilinçli bilinçsiz, üstü açık veya kapalı olmuş: sonuçta pek bir şey 

değiştirmez. Söyleyen ve yapanların (eğer bir gerçek Proletarya Örgütünün, yerinde 

kararına uyulmuyorsa) kişicil kasıt ve niyetlerine de bakılmaz. Taksim’deki sütçü beygirinin 

de “Yüreciği temiz”dir: ama, çocukları ısırıyorsa, ağzına bir ağ konulmalıdır. 

Teorik alanda, gördük, en yaygın MDD yasakçılığı: “Sosyalizmi ağzına alamazsın! 

Henüz buna lâyık değilsin!” “ideoloji”sidir. Kim bu “sosyalizmi ağzına alamayacak” 

olanlar? Ya “Millî Demokratik Devrim” formülü ile “Kelime’i şahadet” getirip ruhunu 

“Şıh hazretlerine teslim” etmeyen İşçi Partisi üyesi, yahut her köşe başında her gün bir tanesi 

Finans-Kapital ajanlarınca “Komünist” diye kurşunlanıp yere serilen gençlik... 

Neden? Çünkü “Yeni” bir “MDD” mezhebi “icat” edildi... Oldu mu? Sosyal düşünce 

ve davranışları şemalaştıran Strateji ve Taktik formülleri bu kadar softaca anlaşılır! 

Sosyalizm nedir? 

Modern İşçi Sınıfının bağımsız “Sosyoloji”si (Toplumbilimi)dir. Burjuva 

Demokrasisinin ikiyüzlü gaddarlığından usanmış bulunan İşçi Sınıfı, Sosyalizmi 

benimsemiştir. Bir İnsanın veya Partinin Sosyalist olması, onun: ne [çevresindeki devrimci 

şartlar Minima (Asgari) Program gerçekliğinde ise] Demokratik Devrim gerçekliğini 

unutması, ne de Sosyalizmden başka hiçbir şeyin sömürüyü ve ezgiyi kaldıramayacağı 

gerçeğini “Karatavuğun yumurtası gibi saklaması” anlamına gelmez. 

Demokratik Devrim ve Sosyalizm 

Sosyalizm politikasında: prensipler saklanmaz. Yalnız, halkın ihtiyaçlarına ve anlayışına 

uymayacak düşünce ve davranışlar ortaya vakitsiz atılmaz. Sosyalizm, yığınlardan kopmamakla 

gerçekleşir. 

Daha 19’uncu Yüzyılın birinci yarısı bitmeden Manifesto: gerçek sosyalistlerin 

kanılarını saklayacak insanlar olmadıklarını bayraklaştırmıştır: “Gerçek sosyalistler 

görüşlerini ve niyetlerini gizlemeye tenezzül etmezler.” (K. Marks, Manifesto) 

20’nci Yüzyıl başında, Demokratik Devrim aşamasını en bilimcil devrimcilikle 

koymuş ve uygulamış bulunan Devrimci ne yapar? 

En somut biçimi ile: “Müstebit (Otokratik) düzenin yerini Demokratik 

Cumhuriyete bırakması” günün tek yakıcı meselesi iken, “Asgari” (Minima) Programın 

tümünü” şöyle tanımlar: 

“Sosyalizme doğru gidişte gerekli kısa vadeli ekonomik ve politik reformlar 

(dönüşümler)” “Yaşadığımız ekonomik ve sosyal düzen içinde pekâlâ gerçekleşebilir.” 

“Azami (Maksima) Programımızın hemen uygulanması ve sosyalist devrimi 

gerçekleştirmek için iktidarın ele geçirilmesi yolunda Anarşistçe saçmalıkları” (Lenin, 

İki Taktik, s. 20) yapılmamalıdır. Ama Geçici Hükümete katılındığı zaman bile: “Sosyalist 

devrimi hiçbir zaman gözden yitirmemek” (agy) şartı unutulamaz. 

Marksizm için “Demokratik Devrim”, Sosyalizmi ağza aldırtmamak değildir: 

“Devrimin halkın tümünün ihtiyaçlarına ve isteklerine karşılık vermesi”dir. (Lenin, İki 

Taktik, s. 36) “İhtiyat kaydı olmaksızın, kuşku ve duraksamalara kapılmaksızın, 



devrimci sınıfın temsilcileri olarak, demokratik devrim meselesini, bütün Ulusun önüne, 

mümkün olduğu kadar geniş olarak, yürekle ve aktif olarak koymasını bilmeliyiz.” 

(Lenin, İki Taktik, s. 120) 

“Devrimci sınıf” Proletaryadır. Onun “temsilcileri” Sosyalistler’dir. 

Devrim zaferinde, İşçilerle Köylülerin ittifakı uğruna Sosyalizm gene “hiçbir zaman 

gözden yitirilmez”. Bunu ters anlayanlara şöyle bağırılır: 

“Demedim Program sırf olandan başka bir şeyi içine almasın. Sağlamca yerleşik 

olandan yola çıkmalıyız, dedim. Gerçek Sosyalist devrimin kaçınılmaz olduğunu 

söylemeliyiz. Kim demiş burada onu söylememeli diye? Eğer biri kalkar da öyle bir 

teklif yaparsa, ona yanıldığı ispat edilirdi. Böyle şeyi kimse söylemedi ve 

söyleyemeyecektir; çünkü Partimiz yalnız gerçek sosyalist Proleterlere değil, fakat 

bütün Köylülüğe de yaslanarak iktidara gelmiştir. Şimdi bizimle birlikte yürüyen bu 

yığınlara; “Partinin işi sırf Sosyalist yapılışı ısdâr (promouvoir: hükmen ilân) etmekten 

ibaretti. Gerçek Sosyalist Devrim yapılmıştır, Gerçek Sosyalizmi gerçekleştirmek size 

düşer” demekle mi yetineceğiz sahiden?  Böyle bir bakım [bakış], mutlak surette ayakta 

duracak şey değildir, teorik bir hatadır. Partimiz, doğrudan doğruya ve daha çok da 

dolayısıyla milyonlarca insanı kendine çekti: bu insanlar şimdi sınıflar mücadelesini, 

Kapitalizmden Gerçek Sosyalizme geçişi duruca görüyorlar. 

“Biz, bilimcil olarak, bu gerçek sosyalist devrimimizin nasıl olup biteceğini 

göstermek zorundayız. Bu bakımdan yapılacak başka bütün teklifler piçtir.” (Lenin, VII. 

Kongre Söylevi, 19 Mart 1919) 

Bu sözler iktidar zamanı söylenmiştir. Demek o zaman bile “Halk ihtiyaçlarının” 

Sosyalizme sığmayacağını sananlar çıkacaktır. 

MDD’cilerin Örgüt Kötümserliği 

Teoriyi de Pratiği de Örgüt, yani Siyasi Parti yoluna kor. Gerek Eski Sosyalistlerin, gerek TİP 

ABA’cılarının, tersine çevrilmiş (Disiplin + Hiyerarşi) sapıklıkları yüzünden Örgüt ve Parti gereği 

tavsatılamaz. 

MDD’cilerin bütün teorik eksikleri ne ile iki uca sapmaktan korunup düzelebilir? 

Pratik’le. Onlar pratiği de, teori gibi “sui generis” (kendilerine has) anlıyorlar. Pratik 

deyince Eneski Sosyalizmin bir disiplini ve hiyerarşisi vardır. Orada her şey Örgüt sentezi 

içindir; örgüt ise ancak ve yalnız Politik iktidar savaşı yapacak Siyasi Parti motoru 

çevresinde sistemleşebilir. Yeni Sosyalistler ne o disiplini ve ne de o hiyerarşiyi gereği gibi 

önemsemiyorlar. 

Bu eğilimleri, kendi deyimleri ile: “Küçükburjuva bürokrasisi”dir. “Hepimiz bu 

kökenden gelmekteyiz.” (M. Belli, Bugünkü vb., ay) diye açıklanan kaynaklarından gelir. O 

kaynaktan sızan eğilimleri -belki haklı çıkarabilecek- iki kanalla yorumlanabilir: 

1- Yeni Sosyalistler: özellikle Eneski Sosyalizmi hasıraltı etmekte ve gıyaben 

sömürmede pek “beceri” gösteren Eski-Sosyalistlerin “kemer küşeste, perakende küşe’i 

şelvâr” gidişleri önünde pek tedirgin kalmışlardır. Bu onlarda örgütçül (disiplin + hiyerarşi) 

saygısını esnetmiştir. 



2- Türkiye İşçi Partisi denilen örgüt’ün: (Aristokrat Amele + Romantik Aydın) 

küçükburjuvaların Parlamentocu tekelinde ve 141-142’nci T. Ceza Kanunu maddeleri 

gölgesinde, “Filipin Demokrasiciliği” oyununu oynaması ve aşırıca soysuzlaştırması, Yeni 

Sosyalistleri pek tedirgin etmiştir. Bu onları, gerçekten saygıdeğer bulunmayan o tersine işler 

örgütcül (Disiplin + Hiyerarşi) yapmacılığına karşı isyan ettirmiştir. 

Gerçi papaza kızıp oruç bozulmamalıdır. Ama, olan olmuştur. Yeni Sosyalistler, 

genellikle gerçekten Proletarya Örgütü ve özellikle Siyasi Parti alanlarında kolay başı 

alınamaz bir kötümserliğe ve silinemez bir septikliğe (kuşkuculluğa) kaymışlardır. Bunu, en 

ciddî ve “dokt” tezlerinde okumamak elden gelmez. Denilebilir ki, en yakıcı ve en az düzelen 

yanları Örgütçül yanılgılarıdır. 

Oportünizm Nedir? Nasıl Ezilir? 

Oportünizm: İşçi Sınıfına ve yığına karşı, işçi de olsa, bir zümrenin baskın çıkma eğilimidir. 

Bu eğilimi ancak Sınıf Partisi, ama İşçi Sınıfı Partisi önleyebilir. “İnisiyatif (...) asker-sivil aydın 

zümrede” de olsa, o bir “Zümre”dir. Onu da yaratacak şey, dua değil, İşçi Sınıfı Partisi olabilir. 

Oysa bütün MDD teori, hipotez ve davranışlarını birer birer ele alınca nasıl hep aynı 

çıkmaza girildiğini anlamanın zamanı, çoktan gelmiş, geçmiştir. Gelişigüzel birkaç örnek 

verelim. 

Daha 1966 ortasında “Demokratik Devrim” tezi Yeni Sosyalistlerce mücevher bulmuş 

çocuk sevinciyle ilk ele alınırken, henüz adı konulmamış bir geniş Strateji planı ortaya atılır. 

Planın (Türkiye’deki Sınıf ilişkileri üzerindeki “çeviricil” kavramları ne olursa olsun) 

uygulanma biçimleri üzerine bir genel söz bile edilmez. Bütün kaygı: “Devrimci teoriyi 

sulandırma çabalarını” önlemektir; “Oportünizm diye nitelendirmemiz gereken 

tutumu... sosyalizmin bilimi açısından eleştirerek yanlışlarını ispat etmek”tir. (E. 

Tüfekçi, Yön) 

“Oportünizm” nedir? Onun bir tanımlaması bile yapılmaz. Yalnız “Türk 

toplumundaki kurumları da doğru değerlendirmek” öne sürülür. O “kurumlar” nedir? 

Adı verilmez. Yalnız, gelecek üzerine şöyle bir dua ile “Sosyalizm tartışmaları”na son 

verilir: 

“Türk Sosyalistleri, sosyalist teoriyi ve metodu benimsemiş olarak ana ilkelerde 

görüş birliği hâlinde, Türk toplumundaki güçleri ve kurumları devrimci olanakları 

açısından doğru değerlendirirken en doğru devrimci görüş ve şiarları ileri sürebildikleri 

ölçüde tarihsel gelişme üzerinde etkili olacaklar ve önümüzdeki demokratik devrime 

damgalarını vuracaklardır.” (ay) 

Bu duaya “Âmin!” denebilir. Ama, Oportünizmin ne olduğunu bilmeli. 

“Oportünizm, işçilerden ufacık bir azınlığın bir anlık çıkarına yığının ikincil 

çıkarlarını kurban etmekten ibarettir; oportünizm, bir bölük işçilerin, yığına karşı 

burjuvazi ile ittifakı içindedir.” (Lenin, II’nci Enternasyonalin Krahı (Paldır küldür yıkılışı), 

1915, s. 170) 

Türkiye’de hangi “kurum”da, hangi bölük işçiler, “yığına karşı” geliyorlar? Onu Yeni 

Sosyalistlerden sormayın. Onlar, “İlkelerde görüş birliği” için “doğru değerlendirme”yi ve 



“en doğru devrimci görüş ve şiarlar”ı “eleştiri” ile bulmak yolundadırlar. Pekiy... Kimse 

kendi eleştirisini “eğri değerlendirme” saymaz. Doğruyu eğriden kim ayıracak? 

“Sosyalizmin bilimi” değil, alfabesi için dahi, İşçi Sınıfı... adına Proletarya Partisi ayıracak. 

Ve “Yeni”ler, önlerinde 50 yıllık deneyler yokmuş gibi konuşurlar. 

Yeni Sosyalistler “Bu konuda hayallere kapılmamak” için kestirme giderler. “(...) 

Proletaryanın en devrimci sınıf olarak devrimci çizgiyi sonuna kadar izlemesi ve tarihsel 

gelişmeye damgasını vurması mukadderdir.” 

Nasıl? 

Partisi ile. 

Yoksa “kendiliğinden” bir Sınıf tarihi ne izler, ne geliştirir. MDD’ciye göre ise: 

“İçinde bulunduğumuz aşamada tarihsel inisiyatife sahip bulunan asker-sivil 

aydın zümre kesin olarak demokratik devrimden yanadır. Sosyalist devrime karşı 

olması için de sınıf açısından bir neden yoktur.” (E. Tüfekçi, ay) 

Sınıf, yani Proletarya yerine: “Asker-sivil aydın zümre Demokratik devrim öncüsü 

olur” gibi karmakarışık görünüşte parlak sözler. Proletarya “mukadder”dir. “Asker-Sivil 

kesim”: Demokratik devrimcidir. Ama Devrim ne ile yapılır? “Aydın”gilin “tarihsel 

inisiyatif”i olan 27 Mayıs bile örgütle oldu. Proletaryanın örgütü nerede? TİP, oportünizme 

(Amele Aristokrasisine) kardığına göre, Proletarya Partisi ne olacak? 

Siyasi Parti Problemi ve Devrimci Lafazanlık 

Karşıdevrimi, “devrimci laf” değil Devrimci Parti önleyebilir. Onun “İmkânsız olduğunu” 

tekerlemek, ondan “Demokratik bir ortam” beklemek, “Legal Marksizm”in çukurunda 

ABA’cılarla buluşmak olur. 

Bu sorun 2 yıldır “gargaraya” getiriliyor. O yüzden ne düşünce, ne kavranış disiplini ve 

hiyerarşisi kurulamıyor. Tersine, o yönde her teklif, özellikle Yeni Sosyalistlerin, tekerleme, 

yadırgama kürsüleri haline getirdikleri “tahrikât için tahrikât” amorfizmi ile sistemlice ve 

sinsice baltalanıyor. En sonra, soyut kavram silahları ile bu baltalamanın, Proletarya Partisi 

kuruluşunu teorik temellerinde yıpratmanın “ideolojisi”: bilerek, bilmeyerek şişirilmekten 

başka bir şey yapılmıyor. 

Eneski Sosyalizm “Örgüt, Proletarya Partisi” dedikçe, Yeni Sosyalizm türlü 

“Cambazlık teorileri” saçarak, düşünce ve davranışlara duman perdesi yayıyor. “İşçilerin 

gözüne bilgincil kül” atan kallâvi laf dağıtıyor. 

“(...) Gerici parlamentarizmin kurucuları durumundaki partilerin tek bir 

karşıdevrim cephesinde yer tutmaları” (M. Belli, İlkelerde Birlik Şarttır, Aydınlık, 15, s. 

163) gerekli görülüyor. Bu manzara önünde ne yapılmalı? Artık her türlü boş veya dolu, 

sönük veya parlak lâkırdı kesilmeli, kesin örgüt işi başlamalı. Kesin işin de başı: 

Karşıdevrim Partilerine Devrimci Proletarya Partisini çıkarmak olmalı değil midir? Hayır, 

karşıdevrimin yarım yüzyıldır yaratamadığı paniği ruhlara sindirmek isterce, şu en 

kötüsünden fatalist [kaderci] sözde “doğrucu” kötümserliğin temaşasına parlak laflarla bilet 

kesiliyor: 



“Filipin demokrasiciliği düzeninde ulusal güçlerin hiçbirinin, ne proletaryanın ne 

küçükburjuvazinin kendi öz siyasi örgütüyle politika alanında yer almasının 

İMKÂNSIZ OLDUĞUNU gittikçe daha iyi, daha açık seçik anlaşılması..” (ay, 

Majüskülleyen - H. K.) kabartılıyor. 

Bu mudur devrimcilik? 

Bu en sakar yanlı burjuvaca objektivizm yapmacığıdır. 

Proletarya Partisinin “İmkânsız olduğunu”, bırakalım, karşıdevrim ve emperyalist 

ajanları “açık seçik” ispatlasınlar. Devrimcilik, imkânsızlığın imkânlandırılmasıdır. Hani 

Mustafa Kemalci “Tam Bağımsız, Gerçekten Demokratik Türkiye” sloganı ile 

kırılıyorduk? Mustafa Kemal, Gençliğe Cumhuriyeti ısmarlarken ne demiş ve kendisi 

“Filipin demokrasiciliği” (Amerikan mandacılığı) karşısında ne yapmıştı? 

“Vazifeye atılmak için içinde bulunduğun vaziyetin imkân ve şeraitini 

düşünmeyeceksin!” demişti (Nutuk). 

Hem bunu laf olarak söyleyip övünmeden önce, işiyle uygulamıştı. Emperyalizme 

teslim edilmiş bir ülkede, silahsızlandırılmak istenen Erzurum’daki tek örselenmemiş Türk 

Ordusuna sığınmıştı. İlk iş olarak Türkiye ölçüsünde “Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti”ni, yani 

Burjuva Demokratik Devrimi yönünde Birinci Millî Kurtuluş Savaşını güdecek Siyasi 

Parti’yi tutundurmaya girişmişti. Ve bunu bir ay içinde Erzurum, Sivas Kongreleriyle 

taçlandırmıştı. 

Bizim keskin nişancı Yeni Sosyalistlerimiz ne yapıyorlar? Derlenmek için bir teklif 

yapmıyorlar, yapılan her toplantıyı baltalıyorlar. İki üç yıldır, “Protokole dâhil” 

Küçükburjuva yayın organlarında bol bol havyar keserce: “Strateji” kesiyorlar. Osmanlı: 

“Sen herkesi kör, âlemi sersem mi sanursun?” derdi. Gerçek Sosyalist Proletarya Partisini: 

“Özörgüt-Mözörgüt” palavraları ortasında tanınmaz duruma sok. 40 yıldır ipliği pazara 

çıkmış: Çetecilik, Mahfilcilik, Tarikatçılık mistisizmi ile “Konferans, Parti biz istersek olur, 

yoksa olmaz” gibi zihinleri ve davranışları en yavan Konfüzyonizm darmadağınıklığına sok. 

Sonra, geç karşıma: 

“Bugün bu yolda önemli adımlar atılmıştır. Proleter hareketin siyasi ÇİZGİSİ ve 

STRATEJİSİ ana hatlarıyla saptanmıştır” (ay, s. 169) de. Ne denli çok “Devrimci” 

sözcüğünü harcarsan, kendini ve çevrendeki samimi insanları trans haline getirerek 

“Karşıdevrim” önünde: “Saflarımızda arkadaşça eleştiri-özeleştiri ortamını yaratma 

yolunda çabalarımızı ESİRGEMEMİŞ” olduğunla ev sahibini şaşırt. Eneski Sosyalizmin 

teorik ve pratik bütün kazançlarını, ciddî olarak bir kerecik bile ele almaksızın: 

“Hareketimizin yarım yüzyılı aşan bir tarihi olan sosyalist birikimin mirasçısı ve 

geleneğinin sürdürücüsü” olmuş, “tecrübeleri saptamış” görün!.. 

O sözde “devrimci” gevezelikler arasına sıkıştırdığın eğilim hep şudur: 

“Durum: Filipin demokrasiciliği şartlarında bütün millî güçler gibi, proleter 

devrimci hareketin temsil ettiği güç de kendi ÖZ SİYASÎ ÖRGÜTÜNDEN 

YOKSUNDUR ve sahte demokrasiciliğin sınırlarını aşıp DAHA DEMOKRATİK bir 

ortama varmak için gerekli mücadeleyi vermedikçe, bu YOKSUNLUĞUMUZ 

SÜRECEKTİR.” (ay) 



Proletarya Partisi için hangi “Daha Demokratik ortamı”, kimden, nasıl 

bekleyeceksin? 

Kimin evi soruluyor? 

“Kanlı Pazarları, Konya, Kayseri, Tunceli vb. irtica hareketlerini, devrimci 

öğrenci avları’nı, köylü (İşçi) hareketlerini kanla bastırmayı” (ay) sayan sensin. Bu somut 

gerçeklikler önünde “Daha demokratik bir ortam” beklemek, “Proletaryanın devrimde 

hegemonya olanaklarını DOĞRU OLARAK SAPTAMAK”, “Hareketin saflarında âdil 

bir hiyerarşi kurmaya çalışmak, şehir ve köy emekçilerini SORUMLU Militanlar olarak 

saflara katmak için çaba harcamak, oportünistlerle pazarlıklara kesinlikle 

yanaşmamak” (ay, s. 165, Majüskülleyen - H. K.) Proletaryanın Siyasi Partisi olmaksızın 

ciddiye alınabilir mi? 

Teoriyi Herkes mi, Parti mi Yapar? 

Sınıflı Toplumda her militanın eşitçe Teori yapabileceği kuruntusu ikiyüzlü küçükburjuva 

hayalidir. Bu demagoji, 50 yıllık sosyalizmin kazançlarını hiçe sayan dükkâncı megalomanlığıdır. 

Yalnız dağınıklık tehlikesini arttırmaya yarar. Bir baltaya sap olamayış felsefesidir. 

Yeni Sosyalizmin son “Devrimci doğru saptayışı” şöyle biter: 

“Demek ki meseleyi ayrıntılı olarak koymuş değiliz henüz. Devrimci çizgimizi 

bütün ayrıntılarıyla koymak henüz başarılması gereken önümüzdeki bir görevdir. Ve 

bu görev, öyle bir-iki kişinin çabası ile başarılamaz.” (ay, s. 165) 

Bu, gönülalçaklık mı, yoksa: “Çekilin dostlar öteye, çün kaldı Meclis erteye” mi? 

Kendi yazılarıyla: “Meseleyi henüz koymamış” olan Yeni Sosyalist efendilerin mucize 

yumurtlamaları için yağmur duasına çıkılacak. Hani: “yarım yüzyılı aşan... sosyalist 

birikimin mirasçısı” idik? O “miras” içinde hiç mi bir “ayrıntı” baycıklarımızca 

“saptanamamış”? İki yıla yakındır boyuna “çizi” çizerler. Bir de artlarına bakınca, arpa 

boyu yol aldıklarını görürler. 

Nedir o “suret’i haktan” görünen demagojik küçükburjuva eşitçilliği ve sözde 

“kolektif” teori anlayışı? “Devrimci çizgi”yi: “Saflarımızdaki bütün militanlar, 

eylemleriyle ve yazılarıyla.. yerine getirmekle yükümlü” imişler. Bu Lapalisin hakikati ile 

ne “saptanmak” isteniyor? “Devrimci çizgi”: “Öyle bir-iki kişinin çabası ile 

başarılamaz”mış? Öylesine teorik demokrasi ilan edilecektiyse, 2 yılda 4 öğün tekrar tekrar 

çıkarılan “MDD” çizisi “öyle bir tek kişinin çabası” değil midir? 

Söylenen yapılanı tutmuyor. Tutamazdı. Çünkü kapitalist dünyanın hiçbir ülkesinde 

“Devrimci çizgi” “bütün militanlar”ca çizilmemiştir. Bilimcil Sosyalizmin ilk anıtçıl ana 

çizgisini Marks-Engels adlı “öyle bir-iki kişi” başardı. Genel Bunalımlar çağının en başarılı 

çizisini de gene V. İ. U. Lenin adlı “öyle bir tek kişi” çizdi. Bundan ötürü Marks-Engels-

Lenin kişilerin çizilerine “başarılamadı” diyecek kabadayı anasından doğdu mu? Hayır. 

Sınıflı Toplum soysuzlaşmaları sürüp gittikçe bunun “öyle” sürüp gitmesi Anarko-

megaloman küçükburjuvaların dükkâncı kafalarından başka hiçbir yerde kınanamaz. 

Bizim belki en büyük felâketimiz, önüne gelen “militan”ın üç beş kitap okur okumaz 

kaleme sarılıp herkesten daha iyi “doğru devrimci çizi’yi ben çizdim” diyebilmiş 



olmalarından ileri geliyor. O yüzden ortalık sürü sürü kargacık burgacık “çizi”lerle arap 

saçına döndürülüyor. Ve yapılan çizi bulmacaları, kafaları, işleri ve insanları biraz daha 

birbirine kapıştırıp en basit düşünce ve davranışları en kötüsünden bilmeceleştiriyor. 

“Devrimci çizi” apıksapık saçmalamalarına dünyanın her yerinde bulunmuş tek ilaç: 

“Devrimci çizi” çizmek ve izlemek yetkisini Devrimci Parti çerçevesi içine sokmak 

olmuştur. Düşüncede ve Davranışta esnaf yakıştırmaları, çete anarşileri ancak Parti ilâcıyla 

tedavi edilir. Nitekim en devce “Devrim Çizisi”ni çizmiş bulunan büyük usta devrimciler de, 

çizilerini Parti yörüngesine oturtmakla somutlaştırmış ve gerçekleştirmiştirler. Teorik 

yaratışta, hiçbir proleterin ciddiye alamadığı küçükburjuva “egalitarizmine” (sözde 

eşitçilliğe) ve burjuva demokrasisine metelik vermemiştirler. 

Örgüt Yerine “Devrimci” Laf 

Hem “Tam örgüt”süz: çizi, uygulama olmaz, de. Hem Proletarya Partisi için her teklife yan 

çizip, gökten Mehdi beklerce, hizaya gelecekleri ayart. Bu, 40 yıllık “Fırsat kollayıcı denetleme” 

sapıtmasının “yeni” yapışkanlığıdır. 

Oportünizmi Teoride ve Pratikte silmek: onun dayandığı örgüt gücünü silmekle olur. Bu 

çok basit hakikat yıllarca savsaklandıktan sonra, “Hepimizin kolektif çabası” (M. Belli, 

MDD, 4. Versiyon, s. 5), “Kolektif çalışma ürünü” (ay, s. 30) örgüt oldu mu? Hayır. Belki 

her kafadan bir ses çıkmasına benzeyen, “her telden çalar” bir eklektizm (eklemecilik) 

altında kaç yıl önceki ana yanılgıyı biraz daha teyellemeye çalışmış görünülüyor. Yapma bir 

tümlük ve birlik gösterisinden öteye geçilemiyor. 

Ana yanılgı nedir? 

40 yıl önce Eneski Sosyalizmin karşısına dikilen Kuyrukçuluktan Legal Marksizm’e, 

oradan da maaşlı Finans-Kapital ideologluğuna giden sapıklığın “Müterakkip ve 

Muraakıp” (Fırsat kollayıcı denetleme) felsefesidir. Bu “felsefe”, 40 yıl sonra meşhur 

“Şartlar müsait mi?” tekerlemesi kılığında karşımıza çıkarsa, kimi aldatabilir? 

Mesele, açıkça: Türkiye’de, gerçekten sosyalist bir Siyasi Parti meselesidir. O noktada 

en belirgin MDD tezi şöyle konuşur: 

“Şu anda Türkiye’de proleter devrimcilerin tam örgütlü olarak çalışma 

olanaklarına sahip bulunmayışları durumu, devrimci çizgimizin saptanmasında olsun, 

bu çizginin eylem alanında uygulanmasında olsun, bütün militanların, yetenekleriyle 

orantılı olarak, katkıda bulunmalarını engellemektedir.” (M. Belli, MDD, 4. Versiyon, s. 

74) 

Önce: “olanaklar” gökten kudret helvası gibi yağmaz. İnsanlarca yaratılır. 

Sonra, Osmanlıcada “İntak’ı hak” dedikleri bir “Doğrunun dile gelmesi” vardır. “Bu 

şartlarda” ne yapılacak? Yapılacak şeyin herkesçe bilinen bir tek adı vardır: Gerçek 

Sosyalist Parti!.. Lenin’in 1905 Menşevikleri ve 1915 Kautsky’leri için kullandığı bir tasvir 

vardır. Burunlarını şuraya buraya sokuştura, değdire, en sonra gerçeğin bir parçası üzerine 

değerler. Darılmasınlar ama, bizim MDD’ciler de öyle, gözleri görmezmişçe araştırma 

içindedirler. Bir türlü, sınırı, anlamı besbelli açık, duru Proletarya Partisi sözünü açık 

koymazlar. Hep o sözden kaçınmak isterce, daha doğrusu, o sözü ağza alır almaz gerekecek 



hizaya gelme davranışındaki kaçamakları haklı çıkarmak “uğruna” çuvallar dolusu “devrimci 

laf” harcarlar. 

Kendi Kendini Cezasız Suçlayış 

Bir yanda Finans-Kapital’in: “Gerçek demokrasi”yi engellediği, ötede Proletarya örgütü 

kurmayının sorumlu olduğu söylenir. Öyleyse ne bekliyorsun? Kerenski demokrasisini, belki. O 

“demokrasi” miydi, zılgıt mıydı? Engelleri ve Sorumlulukları kaldıran çoğunlukçu SD Partisi 

olmadan “Sosyalizmin eşiği”ne varılır mıydı? 

“Ülkemizde bugün bir proleter devrimci Parti, hatta radikal küçükburjuva partisi 

yoktur.” (M. Belli, MDD, 4. Versiyon, s. 14), derler. Gerçekten yok mudur?.. O kanılarında 

samimi iseler ne yapmaları gerekir? Yokluğundan yakındıkları Parti’yi kurmak için yapılmış 

teklifleri ciddiyetle ele almaları gerekir. Hizaya gelmeleri gerekir. MDD’ciler hemen 

“Yoktur”un ardından “sorumlu” ararlar. Ve şu “otokritiği” (onlarca Özeleştiri’yi) yaparlar: 

“Elbette ki, burada sorumluluk sadece işbirlikçilerin tezgâhlamış oldukları bu 

antidemokratik düzene yüklenemez. Sorumluluk elbette ki, bir ölçüde hâlâ Filipin 

Demokrasiciliğinin sınırlarını aşarak, Türk Proletaryasının ve küçükburjuvazinin 

gerçek örgütlerini kurma yeteneğini gösteremeyen devrimci güçlerdedir.” (ay, s. 14) 

Bu dolambaçlı satırlar okunur okunmaz, insan: “Şükür, artık konuyu buldular” diyecek. 

“Gerçek örgütleri kurma” teklifleri bekleyecek. Çünkü bunu yazanlar da “Devrimci 

güçler”dendirler. Dolayısı ile “sorumlu” olmalıdırlar... İçtenlikle “kurma yeteneğini 

gösterme” zorunda kalmalıdırlar. Ne yazık ki öyle örgütle bir hizaya geliş yerine, 64 sayfalık 

daha “Devrimci” öğütler sıralanır durur. İşte bu asıl pratik ve teorik problemden sakınış 

örgütlerinden bir kaç eşantiyon. 

Her şeyden önce sakro-sent MDD tezlerini bol bol öne sürerler: 

“Bir Toplumun Sosyalist Devrim eşiğine varabilmesi için, onun gerçekten 

Bağımsız ve gerçekten Demokratik bir toplum durumuna yükselmesi, yani Millî 

Demokratik Devrimin bütün görevlerini yerine getirmiş olması şarttır.” (ay, s. 20) 

Bu “şart” ne zaman “yerine gelir?” Finans-Kapitalden gerçek Bağımsız + 

Demokratik bir Türkiye “yükseltmesi”ni beklemek kuruntu olur. Olaylar tersini gösteriyor. 

MDD’ciler de onu görüyor ve söylüyorlar. Egemen sınıflar: “Millî sınıf ve zümrelerin kendi 

öz siyasi örgütleriyle... etkili olmalarını engellemekte... oldukça başarı sağlamıştır.” (ay, 

s. 13) deyişleri başka anlam taşımaz. Öyleyse? 

“Bütün” Demokratik Devrim Bitmeden Sosyalizm Olamaz mı? 

Demokratik Devrim: hiçbir zaman, hiçbir yerde “bütün görevlerini” yerine getirmemiştir. 

Türkiye’de mi getirecek? Ütopi. Ya onu engelleyenler mi gerçekleştirecek, yoksa Proletarya 

Partisi mi? 

Finans-Kapitalden “Millî Demokratik Devrimin bütün görevlerini yerine getirmesi” 

beklenemeyeceğine göre, o “şart”ı kim başaracak? Elbet Halk (İşçi-Köylü) yığınları adına 

Proletarya Partisi!.. MDD ideolojisi bu noktada gene uzun ve ağdalı devrimci sakızını 

çiğner ve “Şartlar”ın esrar parçalayan gölgesine sığınır. Yoksa, dünyanın hiçbir yerinde 



“MDD’in bütün görevleri” ne kendiliğinden yerine gelir, ne de sırf ve yalnız MDD ile 

yerine gelir. 

Nitekim, Demokratik Devrim ile Sosyalist Devrim’i 1905 Çarlık Rusyası şartlarında 

kesinlikle birbirinden ayıran Lenin, bu ayrımı yapar yapmaz şunu hatırlatır: 

“Ama, bu iki devrimin kısmî sınırlarının Tarihte birbirine karıştıklarını inkâr 

edebilir miyiz? Batı Avrupa, Demokratik Devrimleri döneminde, çeşitli Sosyalist 

Hareketler, çeşitli Sosyalist Girişimler tanımadı mı? Ve gelecekte Batı Avrupa’da 

Sosyalist devrimin, Demokrasinin eserini tamamlamak için (Altını çizen - H. K.) yapacak 

daha çok şeyi olduğu bir gerçek değil midir? 

“Sosyal-Demokrat, hiçbir zaman, proletaryanın, olabildiği kadar demokrat ve 

cumhuriyetçi burjuvaziye ve küçükburjuvaziye karşı, SOSYALİZM UĞRUNA 

(Majüskülleyen - H. K.) kaçınılmaz mücadelesini unutmamıştır. Bu tartışma götürmez.” 

(Lenin, İki Taktik, s. 88) 

Demek ilkin “bütün görevlerini” MDD’den beklemek kuruntudur. Nitekim 1917 

Demokratik Devrimi de, II. Emperyalist Evren Savaşı’ndan sonra gelen seri devrimler de, o 

görüşün doğruluğunu ispatladı. Pek çok ülkede Demokratik Devrimin nerede bittiği, 

Sosyalist Devrimin nerede başladığı kesince ayrılamadı. Her yerde Demokratik Devrim 

“bütün görevlerini” hiçbir zaman yerine getiremedi: onları Sosyalist Devrim uzun yıllar 

sonra gerçekleştirmek zorunda kaldı. 

Öyleyse, bugünkü acil görev: “Proletarya Örgütü” dururken, onun üstünden atlayıp, 

gelecekteki “varsayımlar” üzerine Medrese kavgası patlatmanın anlamı nedir? 

Günün Görevini “Şartların” Kuyusuna Atış 

Demokratik Devrim de, İşçi-Köylü İktidarı da diyalektik momentlerden (anlardan) biridir. 

“Demokratik Devrimin bütün görevlerini yerine getirmesi”ni beklemek, Skolastik “dondurma” 

satmak olur. “Şartlar”ı küçükburjuva yakıştırmaları değil, Proletarya Partisi belirtebilir. 

“Ama bunlardan, içinde yaşadığımız anın, geçici de olsa, bir anlık da olsa, 

görevlerinin unutulması, bilinmemesi, ya da küçümsenmesi sonucunun çıkarılması, 

gülünç ve gerici bir davranış olur. Otokrasiye (istibdada) karşı mücadele, 

SOSYALİSTLER için geçici, bir anlık bir görevdir, ama bu görevi görmezlikten gelmek 

ya da küçümsemek sosyalizme ihanet ve irticanın oyununa gelmek olur. Hiç şüphe yok 

ki Proletaryanın ve Köylülerin Demokratik-Devrimci İktidarı da Sosyalistler için geçici, 

bir anlık bir görevdir, ama Demokratik Devrim döneminde, bu görevi unutmak açıkça 

gericilik olur. 

“Somut Siyasi hedefler, somut bir ortam içine yerleştirilmelidir. Her şey izafîdir, 

her şey geçer, her şey değişir.” (Lenin, İki Taktik, s. 88) 

Gerçekte Demokratik Devrim böylesine diyalektik konursa anlam taşır. Ve her 

konulduğunda, mutlak: ortamın Somut Şartları ile değerlendirilir. Bizim MDD teorisi, 

Proletarya Partisinin gerçekleştirilmesi “anın görevi” iken, onu sözde “objektif” 

davranmak duman perdesi ardında: “Demokratik Devrimin BÜTÜN GÖREVLERİNİ 

yerine getirmiş olması şartı”na bağladı mı, çıkmaz ayın son çarşambasına erteledi demektir. 



Acep yanlış mı anlıyoruz? Yoksa bir “dil sürçmesi” mi yapılıyor? Daha önceki 

“tekerrür”lerini bir yana bırakalım. En son turfanda 4. MDD broşürü baştanbaşa o 

“dondurma” ile yüklüdür. Art arda hep aynı tema, Proletarya Partisini erteleme tırmanışları 

içindedir. 

“Şartlar gerektiğinde (şu anda gerektirmemektedir) yeni bir Siyasi örgüt kurma 

girişiminde, Proleter devrimcilerin gösterecekleri başarı da vermekte oldukları 

demokrasi uğruna savaşta zaptettikleri mevzilerin sayısına bağlıdır.” (M. Belli, MDD, 4. 

Versiyon, s. 73) 

“Şartlar” dedikleri nedir? Niçin “Yeni bir Siyası Örgütü” “gerektirmemektedir?” O 

“Belli” imişçe konur. Adı bir yana bırakılırsa, en az “Belli” olan şey: o “şartlar” kuyusudur. 

 

Marksist Objektiflik Yoğu Var Etmektir 

Marksist Objektif (nesnecil) olmak: var olan şartlar önünde donakalmak veya paniğe uğramak 

değildir. Devrimci Sübjektiflik (kimesnecillik) ile devrim objektifliği çelişkisinin birbirine 

girişidir. Devrimci Sübjektiflik, eğer aşiret çağında değilsek, Devrimci Parti’nin kararları 

demektir. 

Hep o “Objektif olma” özeni pozlaştırılır. Oysa objektif olmak, “Var olmayan” 

şartları gösterip bir şeyin “yok oluş”unu haklı çıkarmak değildir. Tam tersine, “Var olan” 

şartlar ortasında olacak olanı yakalayıp geliştirmektir. Sözde İki Taktik’ten aktarılmış gibi 

yapılan MDD’ci “Objektivizm” ile, Diyalektik Maddeci Objektiflik arasında dağlarla 

uçurumlar arasındaki kadar farklar vardır. Yanlış taklit edilen Marksist objektiflik nedir? 

“(...) Var olan şartların ve objektif sosyal gelişmenin sonucu önemli siyasi kapsamı 

olan meseleyi ele almalı, bunları çözümlemeli.” denir. (Lenin, İki Taktik, s. 17) 

Devrimcilik “Var olan Şartlar” önünde “Objektif” olacağız diye apışıp kalmak değil, 

“çözümler” getirmektir. 

Ama, yukarıki Gerçek Devrimci “ele alış” söze nasıl başlar? 

“Parti Kongreleri, bazı yazarların haklı veya haksız olarak işledikleri meseleleri 

değil...” kaziyesiyle söze başlar. 

Yani, MDD ideolojisini İki Taktik kaç türlü örseler: 

1- “Objektif” olmak ancak ve yalnız “Parti”nin harcıdır. 

2- Parti yokken değil, varsa bile, “şart” kesmek şu veya bu “yazar”ın değil, ancak ve 

yalnız “Kongre”lerin harcıdır. 

3- O zaman da, “meseleler”: “objektif sosyal” durumun karşısına geçip, kimi 

olumsuzlukları haklı çıkarmak için değil, teorik ve pratik “çözümleme” için ele alınır. 



4- Çözümlenecek mesele de gelişigüzel formüller tekerlemekle değil, o an için “önemli 

kapsamı olan”, yani zinciri sürükleyecek olan halkaya basmakla “geliştirilir”. 

Yoksa “Objektif şartlar” üzerine her sivri akıllının fetva vermesi, Küçükburjuva 

ukalâlığından başka bir şey olamayacağı gibi, Marksizmin Metodunu en kaba medrese 

cedelciliğiyle [diyalektikçiliğiyle] karıştırmak olur. Diyalektik için Objektiflik (nesnecillik), 

önünde taş kesilip susta durulacak bir Hitit Allah’ı değildir. Sübjektiflik (kimesnecilik 

[öznelcilik]) ile her an birbirine geçen canlı bir çelişkidir. Hele, hiç dilden düşürülmeyen 

“Devrimcilik”, Dervişin tespihle günde bir milyon kez çektiği “Esma-yı Hüsnâ” değildir: 

Devrim objektifliği içinde, insan sübjektifliğinin en ağır bastığı olaydır. 

Bunu en iyi belirten durum, Devrim geldiği gün, ona karşı İnsan’ın (ama Don 

Kişot’un, Robenson’un yahut Mehdi’nin değil), en etkili insancıl eylem örgütü olan Partinin 

takındığı davranış ve düşünce gösterir. Onun için Lenin 1905 Devrimi için şunu yazdı: 

“Devrim bizi eğitecek, halk yığınlarını eğitecek, bunda şüphe yok. Ama 

dövüşmekte olan siyasi partilerin karşılaştıkları şimdiki mesele: bizim Devrimi az buçuk 

eğitebilip eğitemeyeceğimiz meselesidir. Sosyal-Demokrat doktrinimizin 

doğruluğundan, Devrimi sözde değil, gerçekten kesin bir başarıya ulaştırmak için, 

demokrat Burjuvazinin istikrarsızlığını, etkisiz kılmamız için yararlanabilecek miyiz?” 

“Bütün çabalarımızı bu doğrultuda harcamalıyız.” (Lenin, İki Taktik, s. 8-9) 

Dedem de biliyor Proletarya Partisini engelleyen olanaksızlıkları. İş onları sayıp 

dökmekte değil, hiçbir küçükburjuva afur-tafuruna kapılmaksızın, yiğit ve yürekli her devrim 

eri gibi “Ol!” deyince sıraya girebilip girememekte, hizaya gelebilip gelememektedir. İş 

olanaksızlıkları boşuna devrim gevezeliği ile süsleyeceğine, olanaklı kılmak için dev 

aynalarında boy seyretmemektedir. Buna var mıyız? Katlanabilir miyiz? 

Yoksak, suçu proletaryanın objektif veya sübjektif yetersizliğine, Militanların (o her 

gün biri alkan içinde bırakılan mücahitlerin) yeteneksizliğine yüklemek, kendi kişicil 

bozgunculuğuna evrensel nedenler uydurmaktır. Sıkmıyorsa, açık konuşalım. Gölge 

etmeyelim. İşçi Sınıfı ve Halk ve Gençlik ve Gerçek Militanlar kimseden başka ihsan 

istemiyor. Endüstri şövalyeliği, Teksas krallığı, beynine turp sıkılmış Ağa Saltanatı yeter. 

Ordusuz Savaşı Kazanma Donkişotluğu 

Parti “yolunda mücadele” MDD’cileri kaç yıldır, örgüt sentezi dışında parçaladı. “Katkı”, 

“Mevziler zaptetmek”, “Mücadele” çete savaşının ordulaşması (Partileşme) ile başarı kazanır. 

MDD’ciler önce Kaleleri zapt’edecekler, sonra Ordu kuracaklar. Bu gülünçten de aşırı ne 

dediğini bilmemektir. 

MDD teorisi ne yapıyor? 

Bırakıyor Parti gereğini, bırakıyor Kongre gereğini... bunlar sanki ikincil meselelerdir. 

Meseleye (Partisizliğe, Kongresizliğe) “çözüm” teklifini de pratik olarak ortaya atmayı 

küçümsüyor. Kendisinden gelmediği için... Hatta pundunu düşürdükçe, sureti haktan görünüp 

baltalıyor. Yalnız şu “âkılâne” öğütleri tekrarlayıp duruyor: 



“Proleter Devrimci Örgüt kurma yolunda mücadelenin başarısı... bağımsızlık 

davasına... katkımızla orantılı olacaktır.” (M. Belli, MDD, 4. Versiyon, s. 74) 

Sizin anlayacağınız: 

“Proleter Devrimci Örgüt” kurmak girişimi yok: “Kurma yolunda mücadele” var... 

Bu “mücadele” Proletarya Partisi kurulmaksızın olur mu? Çetecilikle, başarılır mı? Çerkez 

Ethem giderilmedikçe Ordu zafere kavuştu mu?.. Bu yan, konulmuyor bile. “Atatürk, 

izindeyiz!” gibi: “Ey Parti, yolundayız!” çığlığı... Ve “Demokrasi uğruna savaşta 

mevziler zapt” edilecek. 

Kardeşim, “Mevziler zapt” etmek için, önce Ordu gerek. Ordu Acem Şahının 

gemisinin istimi: Şahın gemisi hele bir kalksın. Şah öyle buyurur. İstim de arkadan gelir! 

Ordu (Parti) için “mücadele” ediliyor ya... Ordu ne zaman gelecek? “Mevziler zapt” 

edildikten sonra!.. Ve bu geliş, “yaya kalan Tatar ağası” gibi: MDD’cilerin “Bağımsızlık 

davasına katkılarıyla orantılı olacaktır”... 

Fazla şaka değil mi? 

MDD katkısı: “Anayasal hak ve özgürlükler”dir. (Bunlar Partisiz nasıl olur?) 

MDD’cilere düşen: “Halkımızın güven ve saygısına lâyık örnek savaşçılar 

olmak”tır. (Bunlar Partisiz nasıl yapılır) 

“Başarımız, özellikle proleter yoksul köylü yığınları içinde vereceğimiz 

mücadeleye bağlıdır.” (MDD, 4. Versiyon, s. 74-75) 

Bir “mücadele” düşünün. “Örnek savaşlar” ile “Yığınlar içinde” geçen harptir. Bu 

harbin Orduları Kurmaysız (Siyasi Partisiz) “başarı” hesaplar. Bu bir katmerli Donkişotluk 

değilse nedir? 

Çetecilik Provokasyonun 40 Yıllık Kaynağıdır 

Türkiye’de 40 yıl önce: Fraksiyon = Provokasyon’dur dengesi belirtildi. Hele başı kum içinde 

devekuşu Yuvar (Mahfil) kafası yalnız provokasyon yetiştirir. Çaresi, provokasyona en az elverişli 

Proletarya Partisi’dir. 

MDD’cilerin Proletarya Partisi için yapılan her pratik davranış önünde o denli allerji 

gösterişleri nereden geliyor? 

Bu allerjinin Tarihçil (Yeni Sosyalizmin Eneski Sosyalizme yadlanışı) ve Sosyal 

(Küçükburjuva dükkân rekabeti) kaynakları bir yana bırakılırsa, ideolojik ve pratik 

mekanizması: Diyalektik anı seçemeyişlerinde toplanır. Buna Moment Skolastiği de 

diyebiliriz. 

Onlar, kendilerini her “an” bir “Devrim” içinde hissederler. Onun için sık sık 

“Önümüzdeki adım” derken, Türkiye’de patlamış bir “dinmeyen” (Permanan) devrim 

içinde “adım” attıklarına güvenirler. Hepsi -İki Taktik çevirisini okur okumaz- 1905 

Temmuzu’ndaki Lenin olmuşlardır. 



Öyle bile olsalar, “Partileri” nerede? 

Lenin, Parti adamıydı. Tek tek bunların her biri başlıbaşına birer... “pûlâd beden”
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Parti! Ya “kendileri” dışında Parti? “Yok”... olmasına da katlanamıyorlar, neden var 

olamayacağını “Sosyalizm Bilimi” adına harıl harıl “Saptamak” çabasına dalmış acayip 

alaturka “Lenin’ler”dir bunlar. “Parti yok” deseler: “- Ne duruyorsunuz? Kursanıza!” 

karşılığı verilecek. Kurma “sorumluluğu” çok şey ister, iyisi mi: Parti kurmanın olanaksızlığı 

türlü yakıştırma nedenlere bağlanır. Bunların en tipik olanı “Saflarımızda disiplin” 

anlayışıdır. Şöyle yazılır: 

“Bir örgüt çatısı altında bütün sosyalistlerin birleşememe durumu, saflarımızda 

disiplin yetersizliğinin bazı en bilinçli militanlarda bile görülen kendi başına buyruk 

olma eğiliminin, provokasyonlara kadar varan bireysel tutumların baş nedenidir.” (M. 

Belli, MDD, 4. Versiyon, s. 74) 

Kanı bu ise, çözüm yolu: Sosyalistlerarası çağrılardan niçin fellek fellek kaçarsın? 

Sonra, kanıda kaç aykırılık saklambaç oynuyor: 

1- Önce Proletarya Partisi “bütün sosyalistleri” değil, orada adsız er gibi fiilen 

çalışacak olan Bilimcil Sosyalistleri birleştirebilir. Bunu göze almayanı: önce Parti, içine 

almaz. 

2- “Disiplin” hangi “Saflarımız” açısından dilenir? Besbelli, Yuvar (Mahfil) safları 

öneriliyor. Oysa “Parti safları” içinde “disiplin” olur. Yuvar safları, adları üstlerinde: 

dağınıklığın tâ kendisidir. Parti mi disiplinden çıkar, Disiplin mi Partiden? Her ikisi 

birbirinden çıkmakla birlikte, elbet son duruşmada Parti disiplini yaratır. 

Oysa MDD teorisinin can damarı en çok Siyasi Parti alanında kanamaktadır. Parti 

denince hep şu mantık sonuçlarına varılır: 

“Başarımız özellikle proleter ve yoksul köylü yığınları içinde vereceğimiz 

mücadeleye bağlıdır. Onun için, Proleter Devrimcileri olarak, görevimiz şehir ve köy 

emekçileriyle en sıkı bağları kurmak, onların günlük mücadelesine katılmak, bu 

mücadeleye yön vermek, katkıda bulunmaktır.” (MDD, 4. Versiyon, s. 75) 

Rüya mı görüyoruz? Ortada Parti olmadan “sıkı bağ” nasıl kurulur? 

Bir “Yön” dergisi kaç yıl hep Türkiye’ye “Yön” vermeye çalıştı? Şimdi bir “Yuvar” 

çıkıyor: o, “Yön” verecek insanlarımıza, o “katkı” yapacak sosyalizme!.. Bu, dünyanın 

hiçbir yerinde Yuvar’lar mücadelesiyle elde edilememiştir. “Başlangıç” olarak Yuvar’lar da 

olumlu olamaz mı? Olur. Ama 40 yıl önceki Türkiye’de kesinlikle aşılması istenmiş 

Yuvar’lar aşamasını 40 yıl sonra “Başarı” gibi göstermek neye yarar? 40 yıl önce 

Fraksiyon’culuğun (Parti içinde ahbap çavuş işgüzarlıklarının) Türkiye’de nasıl 
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 Pûlâd beden: Çelik bedenli. (Hikmet Kıvılcımlı, burada, Rusçada Çelik anlamına gelen 

Stalin’e kinayede bulunuyor. 



Provokasyon’a kardığı örnekleriyle belirtilmişti. 40 yıl sonra Yuvar mücadelesinin başka 

sonuç vermemesi şaşılacak şey midir? 

MDD ideolojisi hâlâ Yuvar’lar çağını uzatmaya vesile oluyor. Çünkü her Yuvar 

çabası, bölük pörçüklüğü ile her türlü provokasyona en geniş ve en sürekli kaynak olmuştur 

ve olacaktır. Provokasyonları en aza (asgariye) indirmenin tek yolu: Mahfil çağı yerine Parti 

çağını geçirmektir. Genel ve özel Örgütlenme’nin kendisi (çete savaşı) kılığında kaldıkça 

Parti’nin bile ruhunu da, maddesini de soysuzlaştırmaktan, provokasyonlardan koruyamaz. 

Bu eneski hakikattir. İllâ “yeni söz” söylemek, illâ “Katkı” yapmak hevesleri bu inatçı 

Gerçeği değiştirmez. Geçmişi unutturmaz. “Üstâd” MDD’cilerin de, Delikanlılarının da 

zamanla teoride ve pratikte yetişmeleri için tek çerçeve Siyasi Parti’dir.. 

“Zamanı Geldi” mi? “Geçti” mi? 

Proletarya Partisinin “zamanı”: Türkiye’de 50 yıl önceye rastlar. Primitivizm’den (ilkellikten) 

kurtulmanın “zamanı”, imkânı kuru propaganda ile sağlanamaz. Onun zamanı çoktan geçmiştir. 

MDD’ciler “Yeni söz” aramakta hürdürler. Yeter ki, “Yeni söz”, yeni gerçeklikleri 

Diyalektik metoda uygunca işlemiş bulunsun. Yeter ki, ya pratik işlerinde, yahut teorik 

çabalarında Eskinin, hatta Eneskinin gerilerine düşmemiş bulunsunlar. Eneskiler de, Eskiler 

de Siyasi Parti kavramında göz kırpmadılardı. Onlarda her şey Parti ile başlar ve biterdi. 

Kendilerine: 

“Arkadaş! “Zaruret”lere boyun ey, 

“Olamaz bu memlekette hiçbir şey.” 

diyecek “Paçalarından mucize akan”lar oldu mu, onlar şu karşılığı verirlerdi: 

“O “gürûh’u lâ yuflihûn”a göre, 

“Ne yapsan, ne etsen, 

“Ya: “zamanı gelmedi!” 

“Ya: “zamanı geçti?..” 

“Alaturka S. S.’lerin, 

“Yâni: “Sapık Softa”ların tükürmüşüm 

“Müsait “Zaman” ve “Şerait”lerine” (Dede Hande
26

, Soğan Ekmek Kongresi, 1955, s. 

70-71) 

Yeniler ve Enyeniler, şimdilik, hep: “Örgüt uğruna...”, “Proleter Devrimci örgüt 

kurma yolunda...” hep “zaman ve şartlar”ın ayaklarına “protokollü başarı” ve ün 
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Tahtırevanını getirip: “Buyurun Baylar, binin!” demesini önerirler. Buyur demedikçe 

ertelemeci kesilirler. Açık seçik “Siyasi Parti” sözünü “Örgüt”, “Özörgüt”, yahut 

“Saflarımız” gibi nereye çekersen oraya giden lastikli, parlak, esrar patlatıcı sözcüklerle 

balonlaştırırlar. Bu yoldan ana problemi örtbas edişi bir “yaratıcılık” sayarlar. 

“Ancak böyle yaratıcı bir ruhla Propaganda ve Ajitasyonumuzu en etkili bir 

düzene ulaştırabiliriz.” (M. Belli, MDD), derler. Bu deyişin altında ne yatıyor? Gene yalnız: 

Propaganda-Ajitasyon Partinin yerini tutar. Bu tezlerse, 52 yıl önce çürütülmüş, Bilimcil 

Sosyalizme aykırı bulunmuştur. Türkiye’de İlk Kuyrukçuları temizleyenler, Dünya’da o 

temizliği yapanların sözünü “eski” de olsa anarlar: 

“Bu durumda, tek başına Propagandanın önyargıları kökünden söküp atmasını 

beklemek Marksizme büsbütün aykırı olur.” (Lenin, Pitirim Sorokin’in Kıymetli İtirafları, 

s. 65) 

Yeni’ler (ve de Enyeni’ler), Siyasi Parti konusunda yalnız propaganda ve ajitasyon 

yapmakla, yahut Siyasi Parti “yönünde” her girişimi, şu veya bu bireycil açılardan 

kötülemekle Marksizme aykırı düşüyorlar. Türkiye’de işçi hareketini soysuzlaştırmak için 

Yerli, Yabancı Finans-Kapitalin gerçek sosyalistleri Parti-dışı bırakışından doğmuş 

anormalliği herkes biliyor. Ona karşı bilinçli sosyalistlerin görevi Parti “olanaksızlığını” 

uluorta yaymak olmamalıdır; ilkelliği savunmak olmamalıdır. 

 

Oportünizm ve Onunla Savaş Şartı 

Oportünizm, elbet burjuvazi ayakta kaldıkça, kapıdan kovulsa, bacadan girecektir. Ama 

onunla ciddi savaş, ülkemiz ve sosyal Tarihimiz ölçüsünde sistemli Proletarya Partisini ister. 

Çünkü ancak Siyasi Parti -“uğrunda” değil- “Parti içinde” yapılan eleştiri kişilerin 

kişilerle yırtınması görüntüsünden kurtulabilir. Hem otokritiği sağlar, hem oportünizmi 

inmelendirebilir. Ancak Siyasi Partinin -gerçek Proletarya Partisinin- sınırları, her düşünceyi 

ve davranışı keyfi, yahut kişicil yakıştırmalardan, bireycil görüntülerinden kurtarır. Organ 

determinizmini, “demir disiplini” yetkili katlarda tartışma ve yargı düzeyine çıkarır. Bu da 

ancak Programı ve Tüzüğü bilinçle benimsemiş Üyeler için olur. 

Yalnız o zaman Oportünizmle savaş objektif (nesnecil) ölçülere girer. Gene kişiler 

etken olurlar. Ama pozları, yahut tekerleme itham ve taltifleriyle değil; herkesin elinde ve 

önünde bulunan Parti Programı ve Parti Tüzüğü çerçevesi ve İşçi Sınıfının kriteryumu ile 

aydınlatıcı ve yönetici olabilirler. O zaman kimse şu veya bu kişinin uyduluğuna düşmez; 

kolektif çalışmada arkadaş güvencinden kuşkulanamaz. O zaman, Oportünizmi temizlemek, 

provokasyona kaçan Fraksiyon’culuğu (Türkiye’deki 40 yıllık rezil çemberi) vaktinde teşhis 

ve tedavi etmek olağanlaşacaktır. Oportünizmin kökleri her yerde birdir: 

“Siz kendiniz de teslim edersiniz ki, “ölen sosyalizm” burjuva fikirlerine dört elle 

sarılır (başka deyimle, burjuvazi tarafından beslenip cesaretlendirilir), belirli bir 

sosyalizm eğilimine (reformizme), belirli bazı sosyal tabakalara (parlamentoculara, 

aydın memurlara, kimi ayrıcalı işçi gruplarına vb.ne) dört elle sarılır. Buradan, sizin 

formülleştirmediğiniz bir mantık sonucu kaçınılmazca sızıp çıkar. Fizik şahıslar (bedenli 

kişiler), doğal denilen tabiî ölümle “ölürler”, ama ideolojik-politik eğilimler böyle 



ölemezler. Nasıl burjuvazi devrilmedikçe ölmeyecekse, tıpkı öyle, burjuvazinin 

desteklediği ve beslediği eğilim de, burjuva müttefiki küçük bir küme aydınların ve işçi 

hareketi aristokrasisinin çıkarlarını deyimlendiren eğilim de, eğer öldürülmezse, yani 

sosyalist proletarya üzerinde her türlü etkinliğinden (nüfuzundan) yoksun bırakılacak 

olan bu eğilim devrilmezse ölmeyecektir. Bu eğilim çok sarih olarak sırf burjuvazi ile 

ilişkilerinden ötürü güçlüdür. Bu grup, 1871-1914 barış çağının nesnecil (objektif) çevre 

şartları sayesinde, işçi hareketinin asalak bir güdücü tabakası haline gelmiştir. 

“Bu durumda o asalak tabakayı sırası düştükçe yadırgamak (takbih etmek) yalnız 

mecburî değildir, onun ölüm çanını çalmak, maskesini acımaksızın düşürmek, 

vücudunu ortadan kaldırmak, işçi hareketi ile birliğini yok etmek de mecburîdir; çünkü 

o birlik gerçekte İşçi Sınıfının millî burjuvazi ile birliği olup, aynı zamanda uluslararası 

Proletaryanın ayrılışı (parçalanışı) anlamına da gelir; bu uğruların (haydutların) 

birleşmesi ve devrimcilerin bölünüşüdür.” (Lenin, İkinci Enternasyonal’in Krahı, 1915) 

Böylesine evrensel bir görevi küçük grup’ların dar, süreksiz, hotzotçu, başıbozuk, 

alaturka ve toyca eylemleri yerine getirebilir mi? 

 



Ayrım VIII 

Anarşistliğimiz mi? Dağınıklığımız mı? 



Anarşistliğimiz mi? Dağınıklığımız mı? 

Sosyalist ortamın dağınıklığı nedendir? 

Tek sözle özetleyelim: Anarşistlikten! 

Toptan Anarşizm 

Ne demek, denecek, örneğin, ağzına Sosyalizmi bile salâvatla alan Sendikacı Anarşist 

midir? Sosyalizmi yasak etmekten vazgeçince de “güleryüzlü” veya “demokratik” 

boyasıyla makyajlamaksızın savunamayan Bay’lar ve benzerleri Anarşist midirler? Millî 

Demokratik Devrim sloganını çokça kullananları “Devrimci metot” kullanmakla suçlayarak 

iyi saatte olsunlara “ihbar” etmiş duruma düşen sayın Bayan’lar Anarşist midirler? Hatta 

daha ne bileyim, falan fare deliğinden İşçi Sınıfına en “demir disiplin”li “Öz-Örgüt” adına 

göz kırpan müthiş veya ünlü “Komünist”ler Anarşist midirler? 

Evet: Türkiye’miz için bütün bunların topu birden en onmaz Anarşisttirler. Gelin, 

yüreklerin bütün çirksiz ve çepelsizliği ile insafa gelip ikrar etmekten korkmayalım. İster, iki 

kişi ile bir araya gelip organlar içinde gündemli tartışma, karar alma ve uygulama 

yolundan gitmeyi idam cezasından korkunç bulan “Bağımsız” “Sosyalist”lerimiz olsun, 

gerek bir yerden edindiği “yeterli sosyalizm” apoletini rastladığı yurttaşa gösterip kendisine 

“itaat” etmeyeni dünya ölçüsünde yıldırımlayabileceğine inanmış (mintarafillah) “yetkili” 

“Sosyalist”lerimiz olsun, hepsi bal gibi yahut zehir gibi Anarşisttirler. 

Onların kendi kendilerine, yahut etrafın onlara vermiş bulunduğu: “Sosyalist”, yahut 

“Komünist”, yahut “Oportünist-Revizyonist” vb. sıfatlarına bakmayın. Hepsinin içyüzlerine, 

yani ana düşüncelerine ve temel davranışlarına bakın. Hepsi, yalnız kendi “kişiliklerinde” 

bir “Otorite” kabul edilirse, onlar da bir “Otorite” kabul ederler. Kendi dışlarında otorite 

mi? Böyle şeyi, yazdıysa bozsun. En “Majüskül” geçineninden en “Miniskül”üne dek 

hiçbirisi -ne denli: “beş vakit namazında: müttakî sosyalist” görünürse görünsün- yeryüzünde 

hiçbir Otorite tanımazlar. “Ben” otorite isem: otorite var; “Benim otoritem” yoksa: hiçbir 

otorite yoktur. Teori ve pratikte kahrolsun otorite! Görünmez, dilsiz sloganları budur. 

Demirel’lerin, İnönü’lerin “Anarşi” saydıkları şey anarşi değildir. Asıl, otoriteyi sırf 

dış ve yadırgı zorlamalarla: gerçek teori ve pratikten kopuşla, makamla, apoletle, rütbe veya 

para, yahut süngü, kurşun gücü ile sağlanır şey sayan kafa yok mu? İşte o, anarşistin 

domuzudur. Ve bu domuzuna anarşistlik, bize Tarihçil görevi bitmiş Osmanlı Tefeci-

Bezirgân Derebeyi artıklarıyla aktarılıp gelmiş, iliklerimize işlemiş, ciğerimizi delmiş, 

anamızı ağlatmıştır. 

Otorite Gösterişi ve Anarşizm Diyalektiği 

Hiç değilse kendilerine başkaları “Aşırı sol” veya “Kızıl komünist”, kendileri “Sol” 

veya “Sosyalist” diyenlerimiz, gerçekte boylu boyunca içine battıkları o Anarşizm 

batağından niçin kurtulamazlar? Neden bir baltaya sap olamazlar? Ömür boyu kendilerinden 

başka bir düşünce ve davranış otoritesi tanıyamadan, kendi etkisiz kişi böbürlenmeleriyle 

göçüp giderler? 

Çünkü, çoğu Otorite’nin ne olduğunu bilmezler. 



Yahut “bilirler”, hem de çok iyi, herkesten daha iyi bildiklerine inanırlar. İnançlarında 

ve bilgilerinde aşırıca samimidirler bile. Hepsi de “Otorite”yi ağababalarından görmüşler, 

paşa atalarından öğrenmişlerdir. Otorite de ne imiş ki? Takarsın efendim palabıyığı, yahut top 

sakalı suratının alt yanına: üst yana da geçirirsin mezar taşından iri kavuğu yahut silindir 

şapkayı, ya da bıçkın kasketi! Açarsın ikisi arasındaki aslan ağzını, gaz tenekesi gürültüsüyle 

ezberlediğin iki üç lafı kükredin mi? “Hazâ” otoritenin tâ kendisi olursun. 

Karşı çıkan mı olur? Kolay. Çekersin kılıcı, uçurursun keleleri. Senden başka kimse 

kalmaz ortalıkta otorite. Sosyal anarşistin kılıcı mı? O da var: boyunu posunu görene 

“Oportünist”, yahut “Revizyonist” dersin. “Kuyrukçu” yahut “Likidatör” dersin. O da 

olmadı. “Maocu” yahut “Kastrist [Kastrocu]” damgasını vurursun. Bunlar gerçek kılıç 

mıdır, yoksa tahta kılıç mıdır? Sen o kılıcı kullanmayı değil, kıçına takmayı olsun 

öğrenebilmiş, hele hak edebilmiş misindir? “Aldırma beyim, cambaza bak!” 

Bütün sosyalistlerimizin kolayca Anarşist soysuzluğuna düşebilmeleri: ne teoride, ne 

pratikte, Otorite tanımamaktan da kötü olan, Otoritenin ne olduğunu bir türlü kavrayamamış 

olmaktan ileri gelir. Anarşistliğin birinci ve sonuncu maddesi ve özü: (Otorite düşmanlığı + 

Otorite megalomanisi)dir. Her şey gibi, Anarşistlik de önce objektiftir: yani bizim onu 

kabullenmiş olmamamızla ortadan kalkmaz. Sonra, diyalektiktir: yani, hem otorite 

düşmanlığıdır, hem de otorite megalomanlığıdır. Ve bugün, Türkiye’nin hemen bütün 

sosyalistleri Anarşizmin bu iki çengelinde, ikisine birden takılarak yırtınmakta ve 

kanamaktadırlar. 

Otorite ve Savaşçıllık 

Oysa Otorite (pabucu büyük Mevlâna çelebice Eyüp Sultan Camii’nde bunak pâdişâhın 

beline taktığı sırmalı kılıç gibi) herhangi bir kişiye veya kişilere, herhangi bir üfürüklü 

merasimle kuşanılacak bir elmaslı yahut kamış kılıç değildir. Bunak pâdişâhın dedesinin 

dedesi yalınkılıç savaşla ülkeleri fethetmeseydi, kılıç takma gösterisini kimse ciddiye 

almazdı. Sosyalizmde de, Otorite, her şeyden önce namusu ile verilmiş kanlı savaşların 

ürünü olabilir. Bu en başta unutulmaması gereken birinci gerçekliktir. Yoksa, sosyalizmin 

erkekliğini giderecek “Fennî sünnetçilik”lerle, yahut “Ala ala hey!” curcunalı liderlik 

“Sünnet düğünleri” ile kılıç kuşanılamaz. 

Sosyalizmde Otorite sağlayan, Anarşiye son veren Savaş, hem teorik hem pratik iki 

yüzü keskin bilinç ve bilim savaşıdır. Sosyalizmin pratiği: biri ötekisinden zerrece ayrılsa, 

hepsi sıfıra inen (Ajitasyon + Propaganda + Örgüt) üçüzüne dayanan savaştır. Dikkat 

edelim, bütün Otorite düşmanlıklarının veya Otorite megalomanyaklıklarının TEKNİK kökü: 

hep bu sosyalizm pratiğindeki üçüzden birinin veya ötekisinin yeterince önemsenmeyişinden 

ileri gelir. 

Adam eline bir Örgüt, yahut Ajitasyon, yahut Propaganda olanağı geçirir. Örgütün 

nasıl sosyalist örgüt, propagandanın nasıl sosyalist propaganda, ajitasyonun nasıl sosyalist 

ajitasyon olacağını henüz kavramadan, ansızın kazıklaşıp Otorite kesilir. Ve başka bütün 

otoriteleri “yere sermek”ten daha kestirme “başarı” yolu düşünemez. Bu Osmanlı 

katırlığının kaçınılmaz sonucu: aydınlatıcı, derleyici, değiştirici, geliştirici olmak yerine 

köreltici, dağıtıcı, taşlaştırıcı olmaya varır. Kaş yapayım denilirken göz çıkarılır. Sözde otorite 

gösterisine girişilmekle, otorite bozulur ve anarşistliğe düşülür. 



Anarşistlikle Savaşta: Örgüt 

Sosyalizmin sefaletinde Osmanlı katırlığı: yani, Bâbil çağından kalma Derebeyi artığı 

küçükburjuva soysuzluğu sosyal temeldir. O bakımdan, anadan doğma (megaloman + otorite 

düşmanlığı) ile savaşmak güçtür. Ama olanaksız değildir. Türkiye’nin bugünkü şartları ve 

yeni kuşağın yönelişi ortamında, anarşistliğe son vermek ve sosyalist otorite denilen bilinçli 

proleter disiplini kurmak, ancak, Örgütçül pratiğe ve gerçek Teori anlayışına dayanmakla 

gerçekleşebilir. 

Sosyalist Örgüt pratiği: matematik kuralı kadar kesin prensiplere uyar. Örgüt pratiği, 

Proletaryanın Politik Partisini çelik çekirdek yapmadıkça gerçekleşemez. Proletarya Partisi, 

Tüzük gücü ile yürür. Tüzük, Amaç maddesiyle bütün Programı özetledikten sonra, en çok 

Üye olmak bölümünde açık ve kesin olur. Programı iyice bilmek ve yaymak, hatta aidatını 

düzenlice ödemek, Parti üyesi için değil, Parti sempatizanı için bile yeterli olamaz. 

Parti üyesi her şeyden önce bir Parti Organı içinde canlı ve disiplinli düşünüp 

davranan kişidir. 

Organ: Belirli gün, belirli gündemle toplanan, belirli işbölümü yaparak, disiplinli 

tartışma sonucu çoğunlukla alınmış kararı mutlak uygulayan; ve bu canlı düşünce-davranışı 

hem yerce, hem zamanca, bir saat düzenliliği ile sürdüren; yukarıya ve aşağıya bağımlılığı 

bağımsızlığı ile yarışan bir bilinçli örgüt bölümüdür. Canlılığı: Parti içinde olduğu denli, 

Yığın içinde de bilimcil düşünce ve davranışta öncülüğü ile ölçülür. 

Disiplin: Her şeyden önce, girişim (inisiyatif: teşebbüs kabiliyeti) temeline dayanır. 

Girişim gücünü körelten her kural, proletarya disiplini değil, “körü körüne itaat” isteyen, 

Partiyi inmelendiren burjuva otomatlığıdır. Girişim ışığı altında proletarya disiplininin başlıca 

4 ayağı şunlardır: 

1- Organda eleştiri hakkı sınırsız, oy hakkı her kişiye bir tektir. 

2- Yetki ve sorumluluk: (Sınam + Bilgi + Enerji)ye, yalnız kararla verilir ve alınır. 

3- Tartışma: mutlak organ içinde, şahsiyata dökülmeden, prensipçil ve yapıcı, 

pratik, somut, ilerletici, karara dek yapılır. 

4- Karar; gelecek karara dek ilgililer için mutlak uygulanan kanundur. 

Partiden çıkarılma başlıca 4 nedene dayanır: 

1- Kariyerizm (mevki hırsı), 

2- Organ dışı eleştiri, 

3- Karara uymamak, 

4- Program ve Tüzük dışılık ve Provokasyon. 



Bu en ilkel prensipleri göz önüne almayanın, bir proletarya partisinden söz etmesi veya 

proletarya partisine girmesi, eğer provokasyon ve bozgunculuk değilse, düpedüz anarşistliktir. 

Anarşistlikle Savaşta: Teori 

Örgüt, Teorinin Pratiğe uygulanmasıdır. Örgütsüz teori havada asılı kalır. Teorisiz 

Örgüt, havasız yaşamak isteyen canlıya benzer. Örgüt bir lamba ise, Teori onun yağıdır. Ne 

yağsız lâmba ışık verir, ne de lâmbasız yağ ortalığı aydınlatır. Örgüt ampule, Teori elektrik 

akımına benzer. Ampulden geçmeyen elektrik de, elektriksiz ampul de ne ışık, ne ses, ne ısı, 

ne hareket vermeye yeterli olamaz. 

Ancak, biliyoruz: bütün elektrik aletleri, cihazları, elektrik enerjisinin keşfinden sonra 

icat edilmişlerdir. Onun gibi, en iyi örgütler de ancak, en doğru teoriden sonra 

kurulabilmişlerdir. Teori ile Örgüt’ün karşılıklı etki-tepki diyalektiği ne olursa olsun, insan 

denilen makinenin etken verimliliğinde öncelik, her zaman Teoriye düşer. Çünkü insan, 

Engels’in dediği gibi: yerken, içerken bile, önce o işlemin düşüncesini kafasında tasarlar. 

Türkiye’de sosyalizmi bir sürü Derebeyi, Burjuva ve Küçükburjuva anarşistlerinin 

türlü sapıklıklarından kurtaracak örgüt için de, birinci adım, önce kafa disiplini ve düşünce 

otoritesi yaratacak olan doğru ve sağlam Teori ile atılabilir. Türkiye’nin Sosyal Devrimler 

alanına en geç gelmesi, dünya ölçüsünde sınanmışları bir daha sınamasını olasılaştırabilir. 

Yeter ki, Teori’nin ne olduğunda yanılınmasın. 

İnsanı bütün öteki hayvanlardan ayıran yanı, Sosyal-Teorik bir yaratık olmasıdır. Bunu 

Tarihin her aşamasında görmemek elden gelmez. Teori ile en az başı hoş olan Barbarlığın en 

etken olduğu çağlara dikkat edelim. O insanlığın en kargaşalı (en anarşik) ve en karanlık (en 

bilinçsiz) bulunduğu çağlarda, en çim çiy ham güce dayanan Pratik Otoriteler (Derebeylik 

Uluları) yalnız ve ancak Teorik Otoriteye (örneğin: Krallar Hıristiyanlık Kilisesine, 

Pâdişahlar İslâmlık Şeriatına) yaslanabildikleri ölçüde Gerçek Otorite (Kral veya Şah) 

olabilmişlerdir. 

Onun için, Derebeyi artığı Türkiye’de (olmaz öyle şey ama); Sosyalizme Kral veya 

Pâdişâh mı olunmak isteniyor? Görünen budur. Her köşe başında Sosyalizmin Kralı yahut 

Pâdişâhı olmak isteyenlerin kulakları yahut kuyrukları titreşip duruyor. Bu gibilerin, 

kendilerini değilse bile, çevrelerini hastalığa bulaşmaktan kurtarmanın birinci ilâcı şu 

gerçeklikte toplanır: Zamanı için ve kendine göre az çok oturaklı ve tutarlı bir Teorik Taban 

bulunmadıkça, insanoğlu, hiçbir yerde, hiçbir zaman oturaklı ve tutarlı bir Pratik Otorite 

kuramamış, hele hiç sürdürememiştir. 

İnsancıl her alan için doğru olan bu kuralın, özellikle Proletarya Sosyalizmi için en 

büyük yamanlığı ve keskinliği büsbütün doğrudur. Sosyalizmde Türkiye’nin otoritesi olmak 

isteyenlerin çoğu o doğruyu genel ve soyut olarak az çok biliyorlar. Onun için hemen hepsi 

“Teori” adına konuşuyorlar. Bir eksikleri var: Teoriyi, herkesten iyi kavradıklarını sandıkları 

için, bilmiyorlar. Bilmemekten de kötü olarak, teoriyi metafizik ve Skolastik biçime 

sokuyorlar. 

Dünya ölçüsünde otorite olmuş düşünür ve davranırların teorik yazılarını ne denli çok 

iyi ezberler, hele tekrarlarlarsa, Türkiye ölçüsünde o denli büyük, yanılmaz teorici 

olabileceklerini umuyorlar. Aldanıyorlar. Yalnız kendileri aldanmakla kalsalar, “Yanılmaz 



Papa”lıkları onlara helâl edilebilirdi. Ne yazık ki, o Skolastiği çevrelerine de yayarak, 

şimdiye kadarki kuşakların düştükleri çukura yeni kuşakları da düşürme istidadını 

körüklüyorlar. Bu kadarı “aşırı” oluyor. 

Bilimcil Sosyalizm için, Teori, her şeyden önce, Derebeyi Skolastiği ile Burjuva 

Metafiziğini yok etmektir. Teori, her şeyden daha keskin Diyalektik metot ve mantıktır. 

Teorinin diyalektiği: elbet uluslararası bir değer olmaktır. Ama, uluslararası bir değer 

olmanın tek yolu da, her şeyden önce ulusal bir değer yaratmaktır. Kapitalizmde insanlık 

eşitsiz gelişim kanunu ile, ayrı ulus gerçekliklerine parçalanmıştır. Onun için, her ülke, 

ötekilerinin yarattığı bütün teorik değerleri iyice sindirecektir. Ama bu, uluslararası teoriyi 

sindirim, Teori’nin yalnız bir kanadıdır. Öbür kanat, her ülkenin kendi sosyal 

orijinalitesi’nde yatar. 

Bizde, bütün sosyalistlerimizin basamak basamak kendi çaplarında boyuna 

anarşistleşmeleri (otorite kırıcı megaloman disiplinsizlikleri) hep, yalnız derme çatma, 

çıraklıkta pişmemiş, uluslararası “teori” tek kanadı ile şahane uçuşlar yapmaya kalkışan 

acayip kuşlar oluşlarından ileri geliyor. Oysa, bu aşama, kırk yıl öncede kalmalıydı. “Cin 

olmadan adam çarpmak” modası artık geçmelidir. Yeraltı, dünyadan başka yıldız değildir. 

 

 

 

 

 


